
De stad Vilvoorde heeft recentelijk nog een aantal lokale maatregelen verstrengd met een 

impact op de sportclubs. Concreet betekent dit dat kleedkamers, douches en cafetaria ten 

alle tijde gesloten moeten blijven. Er worden ook geen toeschouwers toegelaten, begeleiders 

van jeugdploegen mogen we ook niet meer binnen laten. 

 

De maatregelen in TTK Vilvo worden dan ook met onmiddellijke ingang als volgt aangepast: 

- Kleedkamers en douches zijn niet beschikbaar. 

- Toeschouwers/supporters van de bezoekende ploegen zijn niet toegelaten. Indien er toch 

een bezoeker/supporter mee zou komen (wegens niet op de hoogte) zullen we deze jammer 

genoeg de toegang tot het lokaal moeten weigeren (er staan zware boetes op) 

- Begeleiders of coaches worden aanzien als toeschouwer of supporter en mogen dan ook het 

lokaal niet betreden 

 - Het dragen van een mondmasker is ten alle tijde verplicht in het lokaal (bij verplaatsingen, 

scheidsrechteren,...) Enkel tijdens het spelen mag het mondmasker worden afgezet   

- Onze B ploeg speelt in de bovenzaal, de A ploeg in de benedenzaal. Alle spelers blijven 

gedurende de volledige wedstrijd aanwezig in hun respectievelijke zaal.  

- De eerste speeltafel wordt niet gebruikt om wedstrijden te spelen, opwarmen op deze tafel 

kan wel.Tijdens de wedstrijden nemen de vrije spelers plaats rond deze eerste speeltafel met 

inachtneming van de nodige afstand en het dragen van het mondmasker 

- We kiezen ervoor om de bezoekers en thuisploeg steeds aan dezelfde tafel te laten 

scheidsrechteren. We stappen dus af van het klassieke "TUUTTUUT" systeem. 

Scheidsrechters dragen het mondmasker. 

- Wisselen van tafelhelft na een set kan enkel indien beide spelers hiermee akkoord gaan 

- Omwille van het verbod van stad Vilvoorde om cafetaria en/of bar te openen kunnen we 

tijdens en na het einde van de wedstrijd geen drank of eten voorzien. Iedereen zal dus zelf 

voor zijn drank moeten zorgen  

- Voorlopig is er in stad Vilvoorde in bepaalde straten ook nog de verplichting tot het dragen 

van een mondmasker. Hou hier rekening mee wanneer jullie zich naar ons lokaal begeven 

 

Het is met heel veel spijt dat wij geen drank of eten meer kunnen aanbieden, maar aangezien 

het een lokale maatregel betreft dienen wij deze jammer genoeg te respecteren. 

 

 

Indien jullie hieromtrent nog vragen zouden hebben, aarzel dan niet ons te contacteren. 
 


