
Verantwoord competitiespelen bij TTV Belcrum  

Onderstaande regels gelden voor iedereen die de zaal van TTV Belcrum bezoekt tijdens 

competitiewedstrijden. Dus zowel voor wedstrijden van de Baronie als de NTTB. 

Vanzelfsprekend gelden allereerst de algemene richtlijnen van het RIVM. Thuisblijven bij 

klachten, geen handen geven, niezen in je ellenboog, regelmatig handen wassen en 1,5 

meter afstand. 

 

Voor en tijdens de wedstrijd: 

- Bij binnenkomst handen ontsmetten bij de zuil die bij de ingang van de kantine staat 

- Bij de ingang ligt een schrift waarin de bezoekende verenigingen de naam en  

e-mailadres van de spelers noteren. Deze gegevens zullen na 14 dagen worden 

vernietigd. De Belcrumleden hoeven dit niet te doen, aangezien wij van hen de 

gegevens in onze ledenadministratie hebben staan. Voor bezoekende verenigingen 

geldt dat het meenemen van toeschouwers bij seniorenwedstrijden niet is 

toegestaan. Bij jeugdwedstrijden moeten toeschouwers altijd in de kantine gaan 

zitten op de daarvoor beschikbare plaatsen. Dus niet in de speelzaal. Overigens 

kunnen gezien de grootte van de kantine maximaal 18 toeschouwers worden 

toegelaten. 

- Kleedkamers mogen worden gebruikt, maar voorkeur heeft om zoveel mogelijk in 

wedstrijdkleding naar de speelzaal te komen, zodat enkel schoenen hoeven te 

worden gewisseld. 

- Speelzaal wordt opgesteld volgens onderstaande foto’s: 

 

Achter elke tafel komt een kleine tafel te staan met 3 stoelen, met hekjes afgescheiden van 

het speelveld. 3 mensen zitten hier, 2 spelen en eentje telt. 

 



            

De tafels worden opgeschoven zodanig dat het netje gelijk staat aan de rechterdeurpost. 

- Inspelen op de tafel waarop ook je competitiewedstrijd gespeeld wordt. 

- Gaan zitten achter de tafel waar je competitiewedstrijd wordt gespeeld. Enkel 

gebruik maken van de kantine als je naar het toilet moet, even naar buiten gaat of 

iets aan de bar wilt bestellen. Houd hierbij voortdurend rekening met de 1,5 meter. 

- Om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen werken we zonder telborden. Tellers 

moeten dus duidelijk en hardop tellen.  

Na de wedstrijd 

- De spelers van de wedstrijden op de tafels 1 t/m 3 schuiven de wedstrijdtafel nog 

verder de zaal in en vergroten het gedeelte achter de tafel, waardoor de kantine 

wordt vergroot.  

- De spelers van de wedstrijden op de tafels 4 t/m 6 mogen na de wedstrijd gebruik 

maken van de kantine, rekening houdend met de afspraak dat er maximaal 18 

personen in de kantine mogen zitten (exclusief barmedewerkers).  

- Voor iedereen geldt dat rekening gehouden moet worden met de realiteit dat niet 

alle wedstrijden op hetzelfde moment zijn afgelopen. Het kan daardoor mogelijk zijn 

dat ook de spelers van de wedstrijden op de tafels 4 t/m 6 tijdelijk met beide teams 

achter hun wedstrijdtafel moeten blijven voor de nazit. 

- De douches zijn beschikbaar, maar we vragen iedereen om hier zo min mogelijk 

gebruik van te maken.  

- Betalingen bij voorkeur met pin 

 
 

 

 

 


