
Coronamaatregelen 
Algemene maatregelen

• Op het TOGB-terrein worden alle basisregels, zoals 

geadviseerd door de overheid, in acht genomen.

• De coronacoördinator en leden van de Tafeltenniscommissie van TOGB hebben het recht om 

bezoekers die zich niet aan de voorschriften houden te verwijderen van het TOGB-terrein.

• Alle bezoekers moeten zich bij betreding van het gebouw registreren voor bron- en 

contactonderzoek. Hierbij dienen alle bezoekers te verklaren dat zij geen klachten hebben die 
kunnen duiden op Covid-19. Leden dienen enkel hun naam op te schrijven. Niet-leden dienen 
contactgegevens achter te laten (naam en emailadres of telefoonnummer). Deze gegevens 
worden alleen gebruikt voor bron- en contactonderzoek en worden na 14 dagen vernietigd. 
Zonder registratie is toegang tot het gebouw niet mogelijk.


Maatregelen voor uitspelende teams

• Het gebouw opent om 19:45 op maandagen en vrijdag. Op donderdagen is het gebouw eerder 

geopend en worden spelers verzocht zich voor 20:00 om te kleden i.v.m. het einde van de 
trainingen.


• Per uitspelend team is er ruimte in het gebouw voor de spelers, 1 coach en 1 begeleider. De 
coach dient plaats te nemen in de zaal. De begeleider dient plaats te nemen in de kantine.


• De teamopstellingen worden door het uitspelende team doorgegeven aan de coach c.q. 
aanvoerder van het thuisspelende team die vervolgens het wedstrijdformulier invult.


• Bij TOGB geldt dat de thuisspelende partij alle sets telt met een telbord.


Maatregelen in de zaal

• De tafels staan zover mogelijk uit elkaar geplaatst.

• De stoelen worden zo opgesteld dat er 1,5 meter afstand is tussen de spelers.

• Tussen de games en in de laatste game wordt niet van tafelhelft gewisseld.


Maatregelen in de kantine 
• Er is sprake van een vaste opstelling van tafels en stoelen. Deze mogen (vanwege de 1,5-meter 

afstand) niet verplaatst worden.

• Er is sprake van eenrichtingsverkeer bij de bar.

• Er kan uitsluitend met pin betaald worden.

• De keuken is niet geopend.  


