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Tafeltennisverening S.B.M 

Mac. Allisterstraat 60  

5025 XT Tilburg 

Website: www.ttvsbm.nl 

 

Contact persoon: Geert-Jan Pijnenburg 

Corona Coördinator & Secretaris 

Email; gjpijnenburg@live.co.uk 

Tel: 06-26936410 

 

Betreft; Verzoek tot gereguleerd binnensporten tijdens Covid-19 

 

Als Tafeltennisvereniging S.B.M. willen wij graag een verzoek indienen 

om toestemming te krijgen voor het beperkt en gereguleerd 

binnensporten van onze leden. 

Uiteraard is de basis het respecteren en in acht nemen van de regels 

zoals deze zijn uitgevaardigd door het RIVM; 

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop 

 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 48 uur geen klachten heeft, 

mag je naar buiten; 

 • blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het 

nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste 

contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 

14 dagen na het laatste contact; 

 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon 

buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 
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 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 

 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 

seconden; 

 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; 

 • douche thuis en niet op de sportlocatie  

• vermijd het aanraken van je gezicht;  

• schud geen handen;  

 

• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de 

sportlocatie en ga direct daarna naar huis. 

Onze tafeltennisvereniging maakt gebruik van een accommodatie incl. 

parkeerterrein die in eigenbeheer is aan de Mac. Allisterstraat 60, 5025 

XT te Tilburg. 

Op dit moment telt onze vereniging zo’n 45 actieve leden, in de 

leeftijdscategorie tussen 25 en 65 jaar. 

Wij denken dat onze locatie bij uitstek geschikt is om ook tijdens deze 

Corona tijd verantwoord te kunnen sporten (toelichting volgt later), 

verder is bij de uitvoering van onze sport geen fysiek contact nodig en is 

door het gebruik van de tafeltennistafel de minimale afstand tussen de 

spelers 274 cm. 
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Het enige “contact” wat er feitelijk 
is tussen de spelers is het balletje 
(spelers dienen hun persoonlijke 
batje mee te brengen en mogen 
deze niet uitwisselen). In deze 
periode verplichten we dan ook 
onze leden te spelen met 
handschoenen welke wij als 
vereniging bij binnenkomst van de 
zaal ter beschikking zullen stellen. 
Zodat we er dus geen huidcontact 
is met het balletje. 
 

 

Onze leden kunnen via onze website inschrijven voor een training slot 

van 30 min op maandag- of woensdagavond tussen 19:00 – 23:00, 

waarbij we maximaal 3 tafels beschikbaar stellen en er dus ook 

maximaal 6 spelers gelijktijdig in het pand aanwezig mogen zijn, naast 

de toezichthouder die binnen het in pand toeziet op het naleven van de 

regels en verantwoordelijk is voor het desinfecteren van de tafels en 

balletjes. Uiteraard zullen de kantine en kleedkamers gesloten blijven, 

en kan er alleengebruik gemaakt worden van het toilet. Verder is er een 

toezichthouder buiten bij voordeur aanwezig die borgt dat er niemand 

anders het pand kan binnen treden en zorgt dat ook op het 

parkeerterrein de 1.5 meter afstand wordt gerespecteerd. Deze 

toezichthouder is tevens verantwoordelijk voor het toewijzen van de 

speeltafels aan de spelers die komen trainen conform het schema zoals 

dat is ingevuld op de website. Mocht een van de twee spelers niet 

komen opdagen, dan vervalt het training slot en blijft de tafel vrij. 

 

De trainingsloten die we aanbieden zijn dus feitelijk van 19:00 tot 19:30, 

van 20:00 – 20:30, van 21:00 – 21:30, etc. Dit zorgt ervoor dat we 

voldoende tijd hebben om de tafels de desinfecteren maar tevens ook 

dat mensen rustig na elkaar het pand kunnen verlaten, maar dat ook 

buiten op het parkeerterrein er meer dan voldoende ruimte is en blijft om 

rustig en ongestoord te kunnen vertrekken. Mensen morgen maximaal 

10 min voor de start van hun training sessie aankomen op het 

parkeerterrein, vervolgens zullen ze bij hun fiets en/of in hun auto 
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moeten wachten totdat de toezichthouder het signaal geeft dat ze op 

minimaal 1.5 meter van elkaar het pand mogen betreden. Bij het 

betreden van het pand zal de toezichthouder ook aangeven op welke 

tafel ze mogen spelen, zodat ze eenvoudig en veilig naar de juiste tafel 

kunnen lopen. 

De inrichting/ indeling van ons pand leent zich naar onze mening prima 

om veilig te kunnen sporten in deze corona periode, omdat ons pand in 

meerdere zalen gescheiden door plexiglas is opgedeeld. 

 

 

Bij binnenkomst zullen we in de centrale hal een hangtafelplaatsen 

waarop we desinfectiemiddel als mede de verplichte handschoenen 

zullen aanbieden. Tevens zullen we er een prullenbak plaatsen waar 

leden de rubberhandschoenen in kunnen deponeren bij vertrek zodat 

ook deze veilig later afgevoerd kunnen worden. 
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We zullen de dubbele witte deuren (met TTV SBM Logo) volledig 

openen zodat er een brede inloop ontstaat. 

 

 
 

De Twee spelers die op tafel 1 (rechtsaf bij binnenkomst) zullen als 

eerste toegelaten worden op 1.5 meter van elkaar. 
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Doordat onze gehele zaal voorzien is van plexiglas wanden is er een 

goed zicht wat zorgt, dat spelers elkaar goed kunnen zien wat in deze 

de veiligheid ten goede komt. De spelers zullen de zaal betreden door 

de “deur” (koelcel lamellen) bij tafel 1. 

 
 

Als je de zaal binnen treedt via de deur met koelcel lamellen is aan de 

rechterhand de kantine, deze zal zoals gezegd gesloten blijven (heeft 

eigen toegangsdeur). Maar in deze ruimte zal wel de binnen 
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toezichthouder herkenbaar aan zijn of haar hesje aanwezig zijn. Deze is 

gescheiden van de spelers door een plexiglas wand. 

 

 

Als we dan vervolgens een beeld nemen uit de zaal, dan kunt u zien dat 

de indeling van de zaal ons alle vertrouwen geeft om veilig te kunnen 

sporten in deze corona tijd. We zullen voor nu alleen Tafel 1, en Tafel 3 

inzetten in de hoofdzaal. Tafel 2 zal niet gebruikt worden en als buffer in 

de ruimte dienen zo meer dan voldoende afstand te hebben tussen Tafel 

1 en 3.  Dee Tafels 1 en 3 hebben ieder een eigen ingang in zaal en 

staan ook nog eens ruim 8 meter uit elkaar. Verder zullen we Tafel 4 

gebruiken, welke in zelfs in een volledig eigen ruimte gesitueerd is. 

 

 



 
 

COVID-19 PVA TTV S.B.M.                                                         Corona Coordinator; GJ Pijnenburg 
 

Nadat de spelers van Tafel 1 richting hun tafel gaan, zullen ze spelers 

voor Tafel 2 de kans krijgen hun handen te desinfecteren en de 

handschoenen aan te doen. Zei zullen vervolgens linksaf de gang in 

gaan en direct door de tweede koelcel lamellen deur gaan die toegang 

geeft tot tafel 3. 

 

 

Daarna zijn de spelers voor Tafel 4 aan de beurt, welke zich aan het 

einde van de gang bevindt en volledig gesitueerd is in een eigen ruimte 

welke ook weer door plexiglas in gescheiden van de grote zaal waar 

Tafel 1 en 3 zich bevinden. 
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Samenvattend gelden dus onderstaande regels. 

 

 

1. Alle activiteiten worden onder begeleiding uitgevoerd, waarbij 

uitgegaan wordt van 2 begeleiders, op 6 sporters. Een begeleider 

zal binnen toezicht houden op het naleven van de regels, en het 
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signaal geven als de trainingstijd ten einde is en het desinfecteren 

van de tafels en ballen verzorgen. De andere begeleider zal de 

toegang tot het pand begeleiden/ bewaken, zodat er geen mensen 

kunnen binnentreden die geen tijdslot voor een training geboekt 

hebben, en zal tevens op ons eigen parkeerterrein instructies 

geven voor parkeren van fietsen en/of auto’s zodat we ten alle 

tijden de 1.5 meter afstand respecteren. De begeleiders/ 

toezichthouders zijn te herkennen aan de gekleurde vestjes die ze 

dragen;  

 
2. Spelers krijgen te horen bij het betreden van het pand op welke 

tafel ze kunnen spelen en worden verplicht de door de vereniging 

ter beschikking gestelde rubberhandschoenen te dragen. Deze 

zullen worden aangeboden bij het betreden van de zaal, ook zal 

daar desinfectiemiddel ter beschikking worden gesteld. 

3. Middels info posters zullen we op meerdere plekken in de 

accommodatie de aanwezigen bewust maken op de geldende 

regels en de route naar de tafels. 

4. Kantine en kleedkamers zijn gesloten. 

5. Spelers mogen niet wisselen van tafel, maar dienen aan de tafel te 

blijven die ze toegewezen hebben gekregen, tevens dienen ze hun 

eigen tafeltennisbatje mee te nemen. Instructie van toezichthouder 

die binnen aanwezig is dienen te allen tijde opgevolgd te worden. 

6. Na 30 minuten trainingstijd zal toezichthouder signaal geven dat 

training ten einde is, vertrekt procedure is net als bij binnenkomst. 

Speler Tafel 1 zullen als eerste vertrekken, gevolgd door Tafel 3 

en als laatste door spelers van Tafel 4. Doordat alle ruimtes 

voorzien zijn van plexiglas is zicht op looproutes en de zalen 

optimaal en kan afstand en communicatie gewaarborgd worden. 
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Bij vertrek kunnen de spelers in de centrale hal hun wegwerp 

handschoenen in een speciale prullenbak achterlaten. 

7. Tafels en balletjes worden door toezichthouder in de zaal 

schoongemaakt, toezichthouder bij voordeur zorgt ervoor dat in 

deze periode niemand binnen treedt. Na schoonmaakbeurt geeft 

toezichthouder binnen de toegang middels een SMS aan de deur 

toezichthouder weer vrij, zodat deze conform procedure de 

volgende trainingsgroep kan toelaten. 

8. Aan het einde van iedere trainingsavond worden naast de tafels en 

de balletjes ook alle toiletten nogmaals extra gereinigd, alsmede 

de toegangsdeuren (binnen/buiten) 
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