
COVID19 protocol Westa en TTO Limburg V5 (16-10-2020) 
 

Inleiding 

Op basis van het vastgestelde protocol ‘Verantwoord sporten’ van NOC*NSF, het 

tafeltennisprotocol van de NTTB, het sportprotocol van de gemeente Maasgouw en de 

aangescherpte maatregelen (vanaf 14 oktober van de overheid) presenteren wij via deze 

weg het protocol ‘COVID19 protocol Westa en TTO Limburg V5’.  

 

Dit aangepaste protocol zich richt op de uitvoering van trainingen van Westa en TTO 

Limburg. Helaas heeft de overheid besloten dat er de komende vier weken GEEN 

competitie en/of toernooien worden gespeeld. Gelukkig kunnen we wel blijven 

tafeltennissen. 

 

Uitgangspunt is en blijft dat gezondheid en veiligheid op de eerste plaats staat, zowel 

voor spelers, trainers als vrijwilligers. Daarom zullen er maatregelen genomen worden, 

waaraan iedereen zich zal moeten houden. De verantwoordelijkheid voor handhaving van 

de regels ligt bij Westa en TTO Limburg. Daarom doen we een oproep aan alle 

betrokkenen om zich aan deze regels te houden.  

 

Enkele belangrijke regels:  

• Bescherming van kinderen en trainers m.b.t. de 1,5 meter (voor aanvang en na 

afloop van de training). 

• Voor iedereen van 13 jaar of ouder is het een dringend advies om een mondkapje 

te dragen bij binnenkomst van de tafeltennisaccommodatie. Tijdens 

sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. 

• Registreren bij binnenkomst is verplicht. 

• De competitiewedstrijden zijn afgelast t/m tenminste 10 november.  

• Kom (zoveel mogelijk) zelfstandig (zover dit mogelijk is) naar de zaal.  

• De kantine en kleedlokalen blijven gesloten.  

• De gedeelde toiletten proberen we zo weinig mogelijk te gebruiken. Ga vooraf 

thuis naar het toilet en was voor en na de training thuis goed je handen.  

• Afmelden van trainingen is verplicht. 

• Tijdens trainingen krijgen alleen spelers en trainers toegang tot de speelzaal.  

• Bezoekers en ouders zijn, conform landelijke richtlijn, voorlopig niet meer 

toegestaan in de gehele accommodatie.  

 

Als laatste zullen wij ons allen moeten realiseren dat veranderende omstandigheden 

invloed kunnen hebben op de genomen besluiten. Laten wij er samen dan ook alles aan 

doen om sport voor onze leden mogelijk te maken door ons te houden aan de richtlijnen 

van het RIVM.  

 

Alle trainers zijn nauwkeurig geïnformeerd en geïnstrueerd over de corona maatregelen 

en veiligheidsafspraken. De aanwezige trainer heeft tevens de rol als corona coördinator 

tijdens de uitvoering van trainingen. Daarnaast is er gezorgd voor algemene 

hygiënemiddelen zoals desinfecterende handgel en wegwerppapier. Toch vragen wij alle 

spelers voor en na afloop van de training zijn of haar handen thuis te wassen.  

 

Na afloop van de trainingen worden alle gebruikte materialen zoals tafels grondig 

gedesinfecteerd. Daarnaast roepen we op om de looprichtingen en lijnen in onze 

accommodatie te volgen.  

 

Bij vragen kunnen jullie terecht bij algeheel corona coördinator Marnik Gommers 

(gommersmarnik@gmail.com of 06-29047666).   

 

Bestuur Westa en staf TTO Limburg 
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Contactgegevens  

 

Corona coördinator tijdens trainingen 

Betreffende hoofdtrainer(s) is/zijn verantwoordelijk tijdens trainingen als 

coronacoördinator.  

Remi Beelen 

l_o_agony@hotmail.com 

06-19918819 

 

Martijn Spithoven 

martijn@detafeltennistrainer.nl  

06-10503795 

 

Marnik Gommers 

gommersmarnik@gmail.com  

06-29047666 

 

Ruth Smeets 

ruth_smeets@hotmail.com 

06-52233872 

 

Jan Creemers 

secretariaat@westa.nl  

06-11927310 

 

Marc Bosman 

marc_bosman01@hotmail.com  

06-28432557 

 

Algemeen corona coördinator Westa/ TTO Limburg 

Voor algemene zaken, opmerkingen en vragen 

Marnik Gommers 

gommersmarnik@gmail.com  

06-29047666 

 

Bestuurlijk aanspreekpunt 

Jorg Smeets 

jorgsmeets@yahoo.com  

06-13278803 
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1. De accommodatie tijdens trainingsdagen (vanaf 14 oktober)   
 
De accommodatie is zodanig ingericht dat er verantwoord getraind kan worden en de 

hygiëne en veiligheid geborgd is. Op diverse plekken in de accommodatie zullen de 

aangepaste regels en protocollen zichtbaar zijn.   

 

Onderstaand de belangrijkste veranderingen: 

• Probeer groepsvorming te voorkomen in de accommodatie, maar ook aan de 

voorzijde van de accommodatie bij het ophalen van spelers/kinderen. 

• Het dragen van een mondkapje is verplicht bij het betreden van de 

accommodatie. Tijdens de training mag het mondkapje worden afgedaan.  

• De kantine en de kleedlokalen blijven september gesloten.  

• Tijdens trainingen krijgen alleen spelers en trainers krijgen toegang tot de 

speelzaal/accommodatie. 

• Bezoekers en ouders zijn niet meer toegestaan in de accommodatie. 

• De gedeelde toiletten proberen we zo weinig mogelijk te gebruiken. Ga vooraf 

thuis naar het toilet en was voor en na de training thuis goed je handen; 

• Bij de ingang van de accommodatie staat desinfectiemiddel waarmee iedere 

bezoeker na binnenkomst de handen grondig schoonmaakt. Idem bij het verlaten 

van de accommodatie.  

• Registreren bij binnenkomst is verplicht; 

• In verband met de ventilatie zullen gedurende de dag alle ramen en deuren in de 

speelzaal geopend zijn. Het is niet toegestaan (zonder goedkeuring van de 

trainer) het materiaalhok in de speelzaal te betreden; 

• Door de gehele accommodatie zijn looplijnen aangebracht met tape. Deze 

belijning zorgt voor één richtingsverkeer in de hal, op de trap en in de speelzaal;  

• Na elke training worden alle deurklinken, tafels en gebruikte materialen 

schoongemaakt.   

 

 

                                            
 



1.1 De training en trainingsgroepen 
 

Algemene regels: 

• Kinderen hoeven geen 1.5 meter afstand te bewaren tijdens het sporten.  

• Senioren vanaf 18 jaar dienen altijd 1.5 meter afstand te bewaren. Ook tijdens 

het sporten; 

• Blijf thuis als je verkouden, koorts hebt of grieperig bent, was regelmatig je 

handen, hoest en nies in je elleboog;  

• Vermijd lichamelijk contact. Schud geen handen, geef elkaar geen ‘high fives’; 

 

Onderstaand de belangrijkste veranderingen tijdens de trainingen:  

• Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als er 1.5 meter afstand wordt 

gehouden. Hierdoor worden er geen dubbels meer gespeeld.  

• Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens de trainingen onderling 

geen 1.5 meter afstand te houden. 

• Maximaal 16 spelers (8 tafels) in de Westa/TTO zaal (zelfstandige ruimte). De 

NTTB adviseert het aantal tafels maal twee. Voor senioren van 18 jaar geldt dat er 

een afbakening van groepjes (4 personen) wordt gemaakt die tijdens trainingen 

niet gemengd mogen worden.  

• Afmelden voor alle trainingen is verplicht. Dit verloopt via Marnik Gommers 

(gommersmarnik@gmail.com) en een CC of bericht naar betrokken trainer; 

• Betreed de accommodatie max. 10 minuten voor aanvang van de training en 

verlaat 5 min. na afloop van de training de accommodatie; 

• Indien spelers naar het toilet moeten en/of de bidon willen vullen dient 

goedkeuring te worden gevraagd aan de trainer zodat dit gereguleerd kan 

worden;  

• Spelers gebruiken enkel hun eigen materialen (batje, handdoek en/of bidon). Zorg 

dat de naam duidelijk op het voorwerp is geschreven.  

• Daarnaast adviseren we iedere speler elke training zijn/haar eigen 

desinfectiemiddel mee te nemen om tijdens de training zijn/haar handen te 

reinigen;  

• Na afloop van de training gaan de gebruikte ballen direct in een ontsmettingsbak. 

Deze ballen kunnen een dag later weer gebruikt worden.  
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1.2 Samenvatting veiligheid en hygiëne regels  
 
1. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts. Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts 

(vanaf 38 graden C) en/of benauwdheidsklachten heeft; 

2. Was je handen thuis voor het trainen en na het trainen. Registreer aanwezigheid 

meteen bij binnenkomst; 

3. Ga vooraf thuis naar het toilet; 

4. Kom zoveel mogelijk zelfstandig; 

5. Alleen spelers en trainers mogen de accommodatie betreden. Voorlopig dus geen 

bezoekers en ouders meer in de accommodatie. 

6. Iedere speler die met de fiets komt plaatst zijn fiets aan de voorzijde van de 

accommodatie. Blijf ook hierbij op 1,5 meter afstand van elkaar; 

7. Kom niet eerder dan 10 min. van tevoren naar de training; 

8. Ook voor de kinderen t/m 12 jaar geldt dat er geen onnodig contact met elkaar moet 

worden gemaakt zoals stoeien of high-fives; 

9. Senioren vanaf 18 jaar. Houd je ten allen tijde aan de afgesproken 1,5 meter afstand  

van elkaar; 

10. Kleed je zoveel als mogelijk thuis al om. We adviseren thuis te douchen. Kleedlokalen 

worden geopend voor uiterste gevallen. Toiletten zijn open maar mag alleen in nood door 

een persoon tegelijk worden gebruikt; 

11. Drinkfles meenemen mag, maar wel thuis vullen; 

12. Advies: iedere speler neemt een eigen flesje desinfectiemiddel mee naar de training.  

13. Daar waar dit reglement niet voorziet bepaalt de corona-coördinator de gang van 

zaken; 

14. Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand en houd je aan de voorschriften van 

het RIVM. Denk aan handen wassen voor en na bezoek aan de accommodatie, niezen in 

elleboog etc. 

 

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we op een veilige en verantwoorde manier 

kunnen blijven sporten! Daarom moeten we ons allemaal strikt aan de regels houden. 

Voor vragen en/of opmerkingen over het corona-beleid kunt u terecht bij Marnik 

Gommers.  

 

 



2. Competitieprotocol vanaf 14 oktober 
 

Het competitieprotocol van 29 september j.l. is vanaf 14 oktober j.l niet meer in gebruik. 

Helaas zijn alle competities en toernooien voorlopig uitgesteld.   

 

 

Veelgestelde vragen: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-

leven/sport  

Vragen? 

Neem contact op met Marnik Gommers.  
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