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Protocol DSV Relax binnensport in Coronatijd. 

Inleiding: 

Dit protocol voor binnensport is opgesteld in verband met de Coronacrisis en geldt voor sport-

activiteiten waarbij er geen sprake mag zijn van fysiek contact tussen sporters en/of hun bege-

leiders. De daarbij door de Regering en het RIVM gegeven richtlijnen vormen het uitgangspunt 

van handelen binnen de vereniging en moeten strikt worden nageleefd. Alleen door een conse-

quente naleving van de voorgeschreven richtlijnen kan een zo veilig mogelijke sportomgeving 

worden geboden voor onze leden en begeleiders. Hierdoor kan een mogelijke besmetting met 

het virus COVID-19 binnen onze vereniging worden voorkomen.  

Taak: leden. 

We zullen het bedrijven van onze sport en de regels die daarbij gelden allen samen 

moeten naleven en uitvoeren. Zorg goed voor jezelf en elkaar en let op jouw verant-

woordelijkheid voor ieders gezondheid. 

Protocol. 

1. Doelstelling: herstart op woensdag 1 juli 2020 als binnensport van tafeltennis, dynamic ten-
nis en koersbal onder de strikte voorwaarden/bepalingen van Regering, RIVM, NOC/NSF, 
Sportbonden en Gemeente Montferland. 
 

2. Doelgroep: Leden, bestuur, trainers en vrijwillige medewerkers van DSV Relax. 
 

3. Algemeen: 
3.1 Gezondheidscheck: 

Voordat je kunt reserveren en spelen moet je zelf de gezondheidscheck doen. Zie voor 
vragenlijst bijlage A bij dit protocol. 

3.2 Reservering: 
Voor individuele sporters is reservering/aanmelding verplicht. De reserveringslijst betreft 
een opgave voor elke maand. Voor reserveringslijst zie bijlage B. Los daarvan wordt door 
elke speler/speelster bij aankomst een presentielijst ingevuld.  
Hierdoor zijn we in staat om achteraf vast te stellen wie op welke datum daadwerkelijk 
aanwezig is geweest. Dit kan van belang zijn bij een eventuele vaststelling van besmet-
ting bij één van de leden in verband met het dan te houden contactonderzoek. 

3.3  Preventieve Handelingen: 
Blijf thuis als jij of iemand bij jou thuis in de afgelopen 24 uur last heeft gehad van neus-
verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts(>.38 gr. C). 
Blijf ook thuis als iemand in jouw huiselijke omgeving in de afgelopen 14 dagen positief 
getest is op het coronavirus. 
Hoest en/of nies in jouw elleboog of gebruik papieren zakdoekjes. 
Ga voor vertrek van huis eerst naar de WC en was je handen goed. 
Vermijd elk lichamelijk en fysiek contact. 
Blijf tijdens het spelen met de handen van het gezicht af. Bij transpiratie gebruik hand-
doek en/of (bij voorkeur) papieren zakdoekjes. 
Ga direct naar huis als tijdens het spelen medische klachten ontstaan, zoals boven om-
schreven. 
 

4. Locatie: sportzaal DSV Relax, Lupinenstraat 9 te Didam. 
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Speeldagen en tijden: 

5.1. Tafeltennis:   groep    tijd* 

-maandagavond   junioren   18.00-19.30 uur 

-dinsdagavond    senioren   20.00-24.00 uur 

-donderdagmiddag   recreanten   14.00-16.00 uur 

-donderdagavond   senioren   20.00-24.00 uur 

-zaterdagmiddag   junioren   13.00-14.30 uur 

 

5.2 Dynamic Tennis:   groep*    tijd* 

-maandagavond   senioren   19.45-22.00 uur 

-woensdagavond   senioren   19.00-22.00 uur 

-donderdagmorgen   senioren   10.00-12.00 uur 

-vrijdagavond    senioren   19.00-22.00 uur 

* Mogelijk komen er enkele jeugdleden bij in de toekomst. Worden in overleg nader ingedeeld. 

 

5.3 Koersbal:    groep    tijd* 
-dinsdagmorgen   senioren   10.30-12.00 uur 
-dinsdagmiddag   senioren   13.30-15.30 uur 

 -woensdagmiddag   senioren   13.30-16.00uur 
 

* Tijden zijn streeftijden. 

 
5. Training: 

De training wordt verzorgd door een trainer/begeleider. De trainer is belast met de techni-
sche opzet van de training. 
 

6. Toezicht: 
Er is elke trainingsavond/middag een toezichthouder( coronacoördinator) aanwezig/aange-
wezen. Hij/zij draagt zorg voor de begeleiding, inrichten speelsveld, toelating van de leden 
tot de zaal.  
Voor de toezichthouders wordt bij de start een lijst opgesteld met daarin aangegeven op 
welke datum zij als coördinator actief moeten zijn. 
Voor Koerbal en Dynamic Tennis zijn 4 vaste coördinatoren aangewezen. Voor tafeltennis is 
een aparte lijst opgesteld. 
Voor de coördinator wordt een checklist gemaakt met aandachtpunten voor het toezicht. Tij-
dens hun werkzaamheden zijn zij herkenbaar aan een geel hesje. 
Gelet op het belang van de gezondheid van al onze leden wordt van alle leden verwacht dat 
zij hun verplichting als toezichthouder nakomen en aanwezig zullen zijn. Ruiling kan in onder-
ling overleg. 
 

7. Aankomst: 
De jeugdleden komen individueel per fiets/lopend naar de zaal of worden gebracht door de 
ouders. De overige leden komen op eigen gelegenheid. Zij komen max. 10 minuten voor aan-
vang training/speeldag. 
De zaal wordt betreden via de gebruikelijke ingang. Volg de pijlen op de vloer i.v.m. één-rich-
ting verkeer. 
Bij verlaten van de zaal wordt gebruik gemaakt van de binnendeur zaal als uitgang. 
Voorkom bij de smalle gang bij binnenkomst naar de kantine opstopping van personen. 
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8. Uitzetten veld tafeltennis/koerbal: 
Voorafgaand aan de training wordt de zaal opgebouwd met max. 4 tafeltennis tafels per sec-
tor en vervolgens begrensd met afzettingsdoeken. Ruimte tussen de tafels steeds minimaal 2 
meter op de met krijt gemarkeerde punten. Totaal dus maximaal 8 tafels in de hele zaal. 
De bestaande en met lijnen gemarkeerde 3 speelvelden kunnen worden gebruikt bij Dynamic 
Tennis.  
Er mogen bij Tafeltennis en Dynamic Tennis zowel enkel- als dubbelspelen worden gespeeld.  
Bij Dynamic Tennis wordt wisselend in blokken van 20 minuten gespeeld.  
 

9. Accommodatie: 
Van de accommodatie van DSV Relax kan beperkt gebruik worden gemaakt. De toiletten zijn 
toegankelijk. Er mogen geen twee of meer personen tegelijk naar de toiletten. 
De kleedkamers zijn toegankelijk voor de leden.  In de dameskleedkamer max.2 spelers tege-
lijk naar binnen. In de herenkleedkamer max.4 tegelijk naar binnen. De te gebruiken zitstoe-
len zijn aangegeven. De overige zijn van een X voorzien. 
Douchen is toegestaan met inachtneming van de hiervoor genoemde regels en de 1,5 meter-
regel, maar wordt afgeraden. 
 
 

10. Sportkleding: 

Alle leden komen bij voorkeur in sporttenue naar de zaal. Sportschoenen worden pas aange-

trokken in de kleedkamer of zaal. Geen normale schoenen in de zaal. 

 

11.  Afstand houden: 
De 1.5 meter afstand houden geldt niet voor de jeugd tot 18 jaar. Advies is wel na spelen en 
bij pauze geen groepjes te maken en zoveel mogelijk uit elkaar te blijven. 
Voor de overige leden geldt altijd en onverkort de 1.5 meter afstand houden buiten het spe-

len. 

 
12. Hygiëne:  

Voor het handen wassen bij aankomst, tussentijds, bij gebruik toilet en na afloop is voor de 
leden handgel ter beschikking en zijn er ontsmettingsdoekjes aanwezig.  
Tafels worden na afloop met een lauw sopje schoongemaakt voordat deze naar binnen wor-
den gereden. 
Gebruikte tafeltennisballetjes en ballen voor koerbal worden tussentijds en na afloop met en 
doekje afgenomen en schoongemaakt. 
Bij gebruik toilet de bril met een antiseptisch doekje afnemen. Deze liggen klaar in de toilet-

ruimte. Daarna handen wassen. 

 

13. Tafeltennisballetjes: 
Elke speler beschikt over een eigen tafeltennisbal. 
Deze worden na afloop niet ingenomen en worden na afloop training (thuis) in een lauw 

sopje schoongemaakt. 

 

14. Kantine/Pauze: 
De kantine is in beginsel wel geopend. Er is een kantinebeheerder of coordinator aanwezig 
voor de uitgifte en of afrekening.  
Voorkom groepsvorming bij de bar en blijf op de voorgeschreven afstand.  
De keuken is alleen toegankelijk voor leden bestuur, beheerder en/of de Corona-coὃrdinator. 
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15. Betalen 
Voorkom zoveel mogelijk betalen met geld. Bij afname van producten of drank moet bij voor-
keur met pinnen worden betaald. (dit onder voorbehoud van technische realisatie). 
Bij contant geld: svp zo gepast mogelijk. 
 
 

16. Handdoek: 
De leden moeten een handdoek en/of papierenzakdoekjes bij zich hebben en gebruiken bij 
zweetvorming van handen en gezicht. De handen niet op de tafel afvegen. 
 

17. Tafels/Materiaal: 
De tafeltennistafels en afzetdoeken worden één vóór één uit de opslagruimte gehaald en op-
gezet. Na afloop weer naar de opslagruimte in de sporthal gereden nadat deze zijn schoonge-
maakt. En worden de afzettingsdoeken in het berghok teruggeplaatst. Op donderdagmiddag 
is dit niet nodig. 
Netten: Worden op de gebruikelijke manier opgezet en later opgeruimd. 

Matten: Worden één voor één uit de opslagruimte gehaald en uitgerold. Na afloop opgebor-

gen.  

 

18. Thuiskomst: 
Ga bij thuiskomst gelijk onder de douche of in bad en was de handen goed. 
 

19. Toestemming: 
Het project moet vooraf worden goedgekeurd door de gemeente Montferland. 
 

 

Didam, 25 juni 2020. 

 

Gerard Beelen. 

 

( voorzitter DSV Relax) 

 

Bijlagen: 2  
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Bijlage A – CORONA CHECKLIST 

 

 

Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de medewerker niet komen 

werken of mag de sporter geen gebruik maken van de dienstverlening.  

Het werk of de reservering moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan wor-

den. 

 

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)? 

 

 

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

 

 

 

3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afge-

lopen 7 dagen vastgesteld?  

 

 

 

4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratorium-

test) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl 

hij/zij nog klachten had? 

 

 

 

5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coro-

navirus is vastgesteld?  
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Bijlage B - RESERVERINGSLIJST TAFELTENNIS  
       

Reserveringslijst Tafeltennis     

Aankruisen wat van toepassing is     

       

 
Naam:       

       

       

Senioren    Senioren   

jul-20 wel niet  aug-20 wel niet 

2-jul      4-aug     

7-jul      6-aug     

9-jul      11-aug     

14-jul      13-aug     

16-jul      18-aug     

21-jul      20-aug     

23-jul      25-aug     

28-jul      27-aug     

30-jul            

       

Junioren    Junioren   

jul-20 wel niet  aug-20 wel niet 

4-jul      1-aug     

6-jul      3-aug     

9-jul      6-aug     

11-jul      8-aug     

13-jul      10-aug     

16-jul      13-aug     

18-jul      15-aug     

20-jul      17-aug     

23-jul      20-aug     

25-jul      22-aug     

27-jul      24-aug     

30-jul      27-aug     

    29-aug     

    31-aug     
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Bijlage B - RESERVERINGSLIJST DYNAMIC TENNIS 
       

Reserveringslijst Dynamic tennis     

Aankruisen wat van toepassing is     

       

 
Naam:       

       

       

jul-20 wel niet  aug-20 wel niet 

1-jul      3-aug     

2-jul      5-aug     

3-jul      6-aug     

6-jul      7-aug     

8-jul      10-aug     

9-jul      12-aug     

10-jul      13-aug     

13-jul      14-aug     

15-jul      17-aug     

16-jul      19-aug     

17-jul      20-aug     

20-jul      21-aug     

22-jul      24-aug     

23-jul      26-aug     

24-jul      27-aug     

27-jul      28-aug     

29-jul      31-aug     

30-jul         

31-jul         
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Bijlage B - RESERVERINGSLIJST KOERSBAL    

         

Reserveringslijst Koersbal       

Aankruisen wat van toepassing is       

         

 
Naam:         

         

         

jul-20 dagdeel wel niet  aug-20 Dagdeel wel niet 

1-jul middag      4-aug ochtend     

7-jul ochtend      4-aug middag     

7-jul middag      5-aug middag     

8-jul middag      11-aug ochtend     

14-jul ochtend      11-aug middag     

14-jul middag      12-aug middag     

15-jul middag      18-aug ochtend     

21-jul ochtend      18-aug middag     

21-jul middag      19-aug middag     

22-jul middag      25-aug ochtend     

28-jul ochtend      25-aug middag     

28-jul middag      26-aug middag     

29-jul middag          

         

         

         

         

         

         

     . 


