
TTC OOSTDUINKERKE – CORONA MAATREGELEN – HEROPSTART TRAINING 

 

 

 Op voorhand voor- en achternaam invullen in het digitaal reservatielogboek, bereikbaar via 
onze site TTC ODK, op datum en start-uur. (indien via de smartphone gewerkt wordt is een 
spreadsheet app nodig.) Klik op:  

 Volg strikt de algemene gekende corona-richtlijnen op, zie affiches (social distance, goede 
handhygiëne, geen handen geven of high-five, GEEN FYSIEK contact enz.) 

 Wie zich niet goed voelt blijft in zijn kot of keert huiswaarts 
 Verantwoordelijke die als eerste aankomt zet alle deuren open zodat de klinken niet gebruikt 

moeten worden  
 Volg de circulatie aanduidingen in de traphal 
 Ontsmet de handen of was de handen in de toiletruimte, VOOR het betreden van de 

sportzaal/wachtruimte. 
 Maximaal 6 spelers tegelijk aanwezig + 1 verantwoordelijke/trainer met mondmasker. (na 

evaluatie kan in de toekomst het aantal nog wijzigen) 
 Niet vroeger dan 10 min voor aanvang aanwezig zijn. Bar wordt enkel gebruikt als 

wachtruimte eventueel met mondmasker. Voorgaande groep verlaat de zaal. Pas daarna 
komen de wachtende spelers naar beneden. 

 Je komt toe in sportuitrusting (alleen wisselen van schoeisel is toegestaan) 
 Handdoek en sportdrank in/op sportzak en naast de tafel  
 Naast elke tafel staat een stoel met de nodige ontsmettingsmiddelen en pedaalemmer 
 Verplicht mondmasker voor trainer tijdens geleide trainingen 
 Gebruik douches is verboden 
 Kleedruimte wordt gebruikt als doorgang naar de toiletten 
 Ontsmet het bovenblad van de tafel en handen VOOR aanvang training en bij elke wissel van 

speler 
 Niet wisselen van speelhelft 
 Handen niet afvegen aan tafel 
 Geen dubbelspel 
 Club-materiaal niet gebruiken (paletten, telborden en –tafels, enz.) 
 Ouders kunnen in de Bar, in uiterste nood, wachten tijdens de training. - 12 jarigen mogen in 

hun groep rondlopen. Probeer contact te vermijden, 
 De ballen van de club worden gebruikt. Gebruikte ballen worden in mandjes/emmers 

verzameld en desinfecteren vanzelf na één overnachting. (handen voor elke training 
ontsmetten) 
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 Bar kan vanaf dinsdag 23/06/2020 terug als bar functioneren met enkele strikt op te volgen 
maatregelen:  
 
De plaatsen: 

o Twee tafels met maximum twee personen op de kopse zijde, 
o Één tafel, tegen het buitenraam, met twee stoelen voor familie-bubbels, 
o Één barkruk bij de bel, 
o Één barkruk voor de barman/verantwoordelijke/bestuurslid. 

Er worden geen tafels of stoelen verplaatst of bijgeplaatst. 

Men neemt plaats op een stoel/barkruk en laat zich bedienen door de 
barman/verantwoordelijke/bestuurslid met mondmasker. De Stoel of barkruk wordt enkel 
verlaten om naar het toilet te gaan of om de bar/zaal te verlaten.  

Wees hoffelijk en laat iemand van de trap eerst afdalen alvorens de trap op te gaan. 

Wie, Wanneer en tijdsbestek: 

o Groep 1/2 kan gedurende één uur na training een drankje nuttigen om dan de zaal te 
verlaten en plaats te maken voor Groep 2/3. 

o Groep 3 of 2, als laatste groep, hebben de tijd om een drankje te nuttigen, tot wanneer 
de barman/verantwoordelijke/bestuurslid de bar/zaal afsluit en tot maximaal 00u59. 

o  Er wordt enkel met de aanwezigen uit één bepaalde trainingsgroep, samen, een 
drankje genuttigd. (Groep 1, Groep 2, Groep 3) 

 
 

Laat het gezonde verstand zegevieren, zodat we een probleemloos 2020-2021 tegemoet 
kunnen kijken. 

Bedankt aan ALLEN om als volwassenen alles in goede banen te leiden. 

 


