
De nieuwe spelregels vanaf 26 juni: 

 

• De groepstijden zijn als volgt: 

Grp Dag Tijd Activiteit 

A maandag 13:00-15:00 Tafeltennis overdag 

B maandag 15:00-17:00 Tafeltennis overdag 

C maandag 17:00-18:30 training jeugd (C/B-selectie) 

E maandag 20:45-22:45 vrij spelen senioren 

G dinsdag 18:45-20:15 training senioren (A-selectie) 

H dinsdag 20:30-22:30 vrij spelen senioren 

J Woensdag 9:30-11:30 Dynamic Tennis 

O Donderdag 12:45-14:45 Tafeltennis overdag 

P Donderdag 15:00-17:00 Tafeltennis overdag 

Q Donderdag 18:45-20:15 training senioren (A-selectie) 

R Donderdag 20:30-22:30 vrij spelen senioren 

S vrijdag 17:00-18:30 training jeugd C/B-selectie 

U vrijdag 20:30-22:30 vrij spelen senioren 

 

In deze zomerperiode hebben we de jeugdtrainingen compacter ingedeeld. 

 

• Bij gezondheidsklachten zoals beschreven op het registratieformulier blijf je thuis. 

• Ontsmet bij binnenkomst de handen.  

• Vul het registratieformulier in en doe het formulier in de box. 

• De kleedruimtes en de douches mogen worden gebruikt.  

• Dubbelspel is toegestaan, bij dynamic tennis en bij tafeltennis. 

• “eigen” ballen hoeven niet meer. 

• In de tafeltenniszaal staan weer acht tafels zonder centre-courts. 

• De bar is geopend tijdens de senioren activiteiten. Zelfbediening is niet toegestaan. Bij aanvang 

van de activiteit spreekt de groep af wie (1 of 2 personen) uitserveert, de kassa bijhoud, afrekent 

en afsluit.  

• In de kantine hou je 1,5 meter afstand. De tafels en stoelen zijn zo opgesteld dat de 1,5 meter 

afstand in acht genomen kan worden. Ga dus niet met stoelen en tafels schuiven. Zorg er in ieder 

geval voor dat de tafels en de stoelen na afloop in de juiste opstelling staan. 

• De coördinatoren blijven in functie. Als het een dag niet uitkomt kunnen zij zich laten vervangen 

door een ander lid uit de groep. Spreek dit liefst van te voren af, zodat ook de sleutels kunnen 

worden overgedragen. Bovendien kan dan uitgelegd worden hoe je opent en afsluit. 

 

 

Heb je vragen over het VTV-beleid, dan kun je met mij per e-mail contact opnemen. Mijn mailadres is 

hjcvscha@zonnet.nl  

Meer informatie over het coronavirus kun je vinden op de website van het RIVM. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bert van Schaik 
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