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Gebruik van de Taverzône 
 De barmedewerker is de coronaverantwoordelijke en kan iedereen aanspreken op het nale-

ven van de regels. 
 

 Indien iemand de regels, na aanzegging, blijft overtreden zal die persoon door de corona-
verantwoordelijke verzocht worden om de Taverzône te verlaten. 

 
 Maak thuis gebruik van het toilet, probeer het gebruik van het toilet bij Taverzo tot een mi-

nimum te beperken. Het benedentoilet is alleen te gebruiken voor de rolstoelers. Was je 
handen na gebruik van het toilet. 

 
 Iedereen komt zoveel mogelijk in zijn sportkleren naar Taverzo. 

 
 De kleedkamers zijn geopend en er geldt geen beperking van het aantal personen in de 

kleedkamer. Probeer wel zoveel mogelijk rekening met elkaar te houden en als de kleedka-
mer te vol is wacht dan even. 

 
 Volg de aanwijzingen op zoals die omschreven in de hygiëne- en veiligheidsregels. 

 
 Alleen de barman mag achter de bar komen (doorgang blijft dicht). 

 
 De barman mag handschoenen dragen maar voor de persoonlijke hygiëne en de werkbaar-

heid is het verstandiger om zeer regelmatig de handen te wassen; 
 

 Indien iemand met papier- of muntgeld betaalt, dan handelt de barmedewerker dit zonder 
handschoenen af en wast direct daarna zijn handen. 

 
 Vanaf 27-9-2021 is het weer vrij om te komen tafeltennissen. Reserveren via PingPongbaas 

is dan niet meer nodig. Door de start van de competitie en de nog zeven beschikbare tafels 
kan het zijn dat de tafels bezet zijn en je even moet wachten. Wees sportief tegenover el-
kaar en rouleer regelmatig om iedereen te kans te geven om te kunnen spelen. Indien men-
sen te lang achter de tafel staan kan de barmedewerker het spel stil leggen en andere men-
sen laten spelen.  

 



2 
 

 
 De kantine is geopend en er kan drank en etenswaar worden gekocht. Voor het gebruik van 

de bar gelden de volgende regels: 
o op vertoon van een coronapas (mensen ouder dan 13 jaar) wordt drank en etenswaar 

verkocht. De barmedewerker scant middels een app (CoronaCheck Scanner) de QR co-
de. 

o zitplaatsen aan de bar zijn toegestaan, 
o eten en drinken dient op een vaste zitplaats te worden genuttigd, 
o er kan alleen gebruik worden gemaakt indien men zich heeft geregistreerd bij de ingang 

van de zaal. 

Gebruik van de zaal en bar 
 In de zaal en de bar gelden geen restrictie in het maximaal aanwezige aantal mensen.  Houdt 

wel rekening met elkaar en geef elkaar voldoende ruimte. 
 

 Er is geen reserveringssysteem meer en kan er vrij getafeltennist worden. Houd wel rekening 
met elkaar en rouleer regelmatig om iedereen de gelegenheid te geven om te kunnen spe-
len. 

 
 Tijdens het sporten is het niet meer noodzakelijk om 1,5 meter afstand te houden. Dit bete-

kent dat dubbelen ook weer is toegestaan. Maak hierover onderling afspraken. 
 

 Ontsmet je handen bij het betreden van de zaal. 
 

 In de Taverzône worden geldt geen maximum van het aantal mensen binnen dat binnenge-
laten wordt: 
o er staan 9 tafels opgesteld in de zaal. 
o De eerste 4 tafels vanaf de klok zijn voorzien van speelveldafzettingen en hebben een 

speelveld van 4,5 * 9 m. 
o De andere 5 tafels staan zonder afzetting met een speelveld van 3,5 * 9 m. 

 
 Ontsmet je handen bij het verlaten van de zaal en verlaat Taverzone via de normale uitgang. 

 
 LET OP: Geef elkaar de ruimte om te passeren; 

 
 De deuren van de zaal moeten dichtblijven om ervoor te zorgen dat het ventilatiesysteem 

goed blijft werken. 

Vrijspelen (avond) 
 Er hoeft geen gebruikt worden gemaakt van het reserveringssysteem. 
 Je kunt vrijspelen maar houdt rekening met elkaar en rouleer regelmatig. 
 Als je langer wil spelen en er zijn na de wissel nog tafels vrij dan kun je verder spelen. 
 Maak na gebruik van de tafel de tafel schoon en deponeer het doekje in een afvalemmer. 

Schoonmaakmiddel is bij de barman beschikbaar. 
 Laat alle tafeltennistafels, speelveldafzettingen, tafels en stoelen op hun plek staan. 
 Gebruik je eigen spullen, zoals batje, handdoek, waterflesje, etc. 
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 Stop je persoonlijke bezittingen in je eigen sporttas. 
 Neem een handdoek voor uitsluitend persoonlijk gebruik mee. 

Vrijspelen (ochtend) 
 Er geldt geen maximum voor het aantal mensen dat kan spelen en voor overige aanwezigen. 

Het is de bedoeling dat er regelmatig gewisseld wordt zodat iedereen de gelegenheid krijgt 
om te spelen. 

 
 

Volg de aanwijzingen van de barmedewerker op. 
Als je de aanwijzingen en de hygiëne- en veiligheidsregels niet opvolgt, mag de 

 barmedewerker je uit de zaal zetten. 
 

Het bestuur zal dan contact met je opnemen. 

Openingstijden zaal 
 
De zaal is op de volgende tijden open: 
ma  18:00 - 19:45  Jeugd 
 20:00 - 23:00  Competitie en vrijspelen senioren  
 
di  09:30 - 12:00  55+ groep 
 17:15 - 19:45  Jeugd 
 20:00 - 23:00  Competitie en vrijspelen senioren  
 
wo  13:00 - 15:00  Jeugd 
 17:30 - 19:30  Jeugd 
 20:00 - 21:00  Training Jochem de Joop 
 20:00 - 23:00  Vrijspelen senioren (tussen 20:00 en 21:00 beperkt aantal tafels beschikbaar) 
 
do  09:30 - 12:00  55+ groep 
 16:30 - 19:45  Jeugd 
 20:00 - 23:00  Competitie en vrijspelen senioren 
 
vr  10:00 - 12:00  Oldstars 
 20:00 - 23:00  Competitie en vrijspelen senioren 
 
za Competitie jeugd en senioren (divisie & landelijk) 
 
Nb Tijdens competitieavonden zijn niet alle tafels beschikbaar voor om vrij te spelen. In de 

agenda van Taverzo (op site) is te zien hoeveel tafels beschikbaar zijn. 
 
 
Relevante documenten: 
- Protocol Veiligheid en Hygiëne 


