
Beste gast,   
 

Welkom bij onze vereniging. Om de competitie op een zo veilig mogelijke 
manier door te kunnen laten gaan, willen we jullie laten weten welke 
maatregelen wij hebben moeten nemen.   
Dit begint met organisatie, daarom willen we jullie vragen niet eerder te 
komen dan 19:15, dit geeft ons als vereniging de tijd om de hal op te 
bouwen en de nodige maatregelen te treffen. Wij kunnen zelf ook niet 
eerder in de hal dan 19:00, waardoor we dan pas kunnen beginnen met 
opbouwen.   
Allereerst willen we jullie erop attent maken dat wij een 
studentenvereniging zijn en spelen in een studentensportcentrum, 
hierdoor zal het drukker zijn dan bij de meeste reguliere 
tafeltennisverenigingen. Hierdoor is de kantine ook dicht voor gasten, om 
ernstige drukte te voorkomen. We raden jullie dan ook aan om voldoende 
drinken en eten mee te nemen aangezien iets kopen in onze kantine dus 
niet mogelijk is. Dit is beleid vanuit het Studenten Sportcentrum en hier 
hebben wij helaas geen invloed op.   
Zo is er ook een beperkte ruimte om om te kleden, we raden jullie dan 
ook aan om al in sportkleren te komen. Mochten jullie toch in het 
Studenten Sportcentrum willen omkleden en/of douchen dan staat op de 
deur vermeld hoe veel mensen aanwezig mogen zijn in het kleedlokaal. 
Verder willen we jullie ook vragen niet te komen als jullie klachten 
hebben, onze leden zullen hier ook actief naar vragen. Ook zullen onze 
leden afstand bewaren te alle tijden. Verder weten onze leden waar de 
handen gedesinfecteerd kunnen worden en zullen zij jullie hier ook actief 
op wijzen. Dit dient altijd te gebeuren voor het starten van de wedstrijd.   
Andere maatregelen die wij hebben getroffen zijn:  

- Er is de mogelijkheid om van kant te wisselen indien gewenst te 
tijde van de wedstrijd, dit is bespreekbaar met het team   

- Er is de mogelijkheid tot het krijgen van een eigen wedstrijdbal, 
deze dient dan gebruikt te worden om mee te serveren. De persoon 
die serveert dient de eigen bal tussen de punten door ook telkens 
zelf te gaan halen. Dit gaat ook altijd in samenspraak met het 
team.  

- Verder willen we jullie vragen, punten niet te uitbundig te vieren.   
- Probeer zo min mogelijk contact te maken met de materialen (bijv. 

tafels en centercourts).  
- Om te voorkomen dat we telkens de telborden moeten 

desinfecteren, stellen wij handschoenen beschikbaar die gebruikt 
kunnen worden bij het tellen.   

- Verder worden er na afloop van een wedstrijd ook geen handen 
geschud, dit lijkt ons logisch.   

- Ook willen we jullie vragen om alleen te komen met de mensen die 
de wedstrijden gaan spelen. Toeschouwers zijn niet gewenst om zo 
min mogelijk mensen in een hal te hebben. Wij hebben dit ook naar 
onze eigen teams gecommuniceerd. Behalve mensen van het 
bestuur, zullen er ook geen andere leden van ons aanwezig zijn. De 



mensen van het bestuur zullen aanwezig zijn om te zorgen dat de 
maatregelen voldoende nageleefd worden.   

- Bij het niet hoeven spelen van de wedstrijd, of tellen hiervan, willen 
wij vragen om zo veel mogelijk stil te zitten en niet te bewegen door 
de hal. Let zelf op de afstand met de mensen naast je.   

- Nadat de wedstrijd in zijn geheel is beëindigd, dient er afscheid 
genomen te worden van elkaar in de hal, aangezien er binnen het 
sportcentrum geen ruimte is om na de wedstrijd nog drankje te 
doen. Dit vinden wij erg jammer, maar wij moeten ons houden aan 
de regels opgesteld door het Studenten Sportcentrum.  

- We willen jullie vragen om deze maatregelen na te leven!   
 
We vertrouwen erop dat jullie als uitspelende vereniging jullie aan de 
maatregelen houden die wij hebben genomen en dat we er samen mooie 
wedstrijden van gaan maken in deze bizarre tijd.   
 

Met vriendelijke groet,   
 

Het bestuur der ESTTV TAVERES  
 


