
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 
 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 zetten jeugd af, maar blijven niet. -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) 
 

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. 


