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INSTRUCTIES BIJ COMPETITIEWEDSTRIJDEN
De najaarscompetitie staat voor de deur! In de week van 14 september beginnen
de wedstrijden. In deze coronatijden betekent dit extra aandachtspunten en
maatregelen die je kunt lezen in dit document. Er zal veel geïmproviseerd moeten
worden en dit zal misschien niet altijd even gemakkelijk gaan. Of en welke
problemen in het verschiet liggen, is moeilijk voorspelbaar. Ter plaatse zal naar
bevind van zaken en zo goed mogelijk naar de geldende regels en protocollen
moeten worden gehandeld. We hopen op een sportieve oplossing met wederzijdse
coulance. Laten we met zijn allen zoveel mogelijk een sportieve competitie van
maken!
HUIDIG CORONAPROTOCOL IS OOK GELDIG TIJDENS DE COMPETITIE
In ons clubgebouw geldt een coronaprotocol. Dit protocol geldt ook tijdens de
competitie. De belangrijkste punten zijn:













Iedereen, dus zowel de thuisspelende als bezoekende teams registreert zich
bij binnenkomst. De leden van de bezoekende verenigingen wordt gevraagd
om ook een telefoonnummer achter te laten. Dit om eventueel
contactonderzoek te vergemakkelijken;
Iedereen ontsmet zijn handen bij binnenkomst;
Er wordt niet van tafelhelft gewisseld tijdens de wedstrijd. Dit is conform het
advies van de NTTB waarbij ook wordt aangegeven dat in onderling overleg
hiervan mag worden afgeweken. Maar we vinden het beter om hierin
consistent te zijn, dus in ons clubgebouw wordt er niet gewisseld. Dit betekent
ook dat het electronisch telbord na elke set weer op 0 moet beginnen om de
opslag correct te laten verlopen. Instructies hiervoor volgt binnenkort.
Na afloop van elke wedstrijd wordt schoongemaakt met zeepwater en
papier. Denk daarbij aan het oppervlakte van de tafeltennistafel, het
scheidsrechterstafeltje, de knoppen van het telbord en neem gelijk de
wedstrijdbal ook mee;
Er geldt een maximumaantal personen in de kleedkamers (3 personen) en
in de douche (1 persoon). Dit staat duidelijk aangegeven, het verzoek is om
hier aan te houden;
Blijf 1,5 meter afstand houden, ook tussen de wedstrijden door en bij de
nazit. We zijn bezig om extra ruimte te creëren door het plaatsen van een
partytent op het terras bij de nooddeur, hiermee is voor iedereen voldoende
plek;
Je speelt niet als je klachten hebt.

Bovenstaande maatregelen en nog een aantal andere staan in ons coronaprotocol.
Deze staat op onze website:
https://www.krachtenvriendschap.nl/hygieneprotocol-covid-19-preventie/
Het dringend advies is om dit protocol door te lezen om zo voorbereid te beginnen
aan de competitie.
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ER WORDT NIET GEDUBBELD
De meeste van jullie hebben de enquête ingevuld en daaruit kwam naar voren dat
een meerderheid het niet ziet zitten om te dubbelen. Dit is ook het algemene beeld
bij de andere verenigingen van de afdeling Gelre. Daarom heeft het afdelingsbestuur
besloten dat tijdens de najaarscompetitie niet wordt gedubbeld.

ONTVANG DE BEZOEKENDE VERENIGINGEN GASTVRIJ
We zullen de coronamaatregelen die relevant zijn voor bezoekende verenigingen
binnenkort op de website vermelden, zodat men deze van te voren kan lezen.
Daarnaast geeft Peter Hendriks deze informatie ook door aan zijn collegawedstrijdsecretarissen van de verenigingen waartegen wij spelen.
Toch kan het voor spelers van de bezoekende verenigingen nog onduidelijk zijn hoe
dit in de praktijk uit ziet. Kom daarom op tijd, vang het team op en leg uit wat de
bedoeling is. Hou rekening mee dat het voor sommige spelers spannend is (zowel
voor eigen leden als voor leden van bezoekende teams) en volg daarom ook de
maatregelen strikt. Op deze manier kan iedereen op een ontspannen manier
tafeltennissen.
Ondanks dat we ons zo goed hebben ingezet om adequate maatregelen te treffen,
kan het voorkomen dat een uitspelend team dit onvoldoende vindt en de wedstrijd
niet wil spelen. Dit dient, met redenen omkleed, op het wedstrijdformulier vermeld te
worden en aan de ACL gemeld te worden volgens de vastgestelde procedure. Bij
aantoonbaar niet voldoen aan de richtlijnen zal een beroep op overmacht volgens
deze artikelen worden gehonoreerd. Dit houdt in dat er dan geen boete wordt
opgelegd, wel zal de wedstrijd opnieuw worden vastgesteld in nader overleg en
onder gewijzigde omstandigheden. Hierbij valt te denken aan een minder drukke
avond, eventueel op een zaterdag, of een andere locatie.
BEPERKTE RUIMTE VOOR SUPPORTERS
In de kantine zijn 9 zitplaatsen en in de buitentent 12 zitplaatsen. Daarnaast zijn er 6
zitplaatsen langs de speelvelden. Tijdens competitiewedstrijden beperken we de
capaciteit tot maximaal 23 personen. Bij 3 thuisspelende teams zijn er al 18 spelers
aanwezig. Daarnaast zijn er 1 of 2 vrijwilligers voor de bardienst aanwezig. Er is dus
ruimte voor 3 of 4 supporters bij 3 thuisspelende teams. Bij 1 of 2 thuisspelende
teams is uiteraard veel meer ruimte voor supporters beschikbaar. We zullen in het
reserveringssysteem voor elke competitieavond het aantal beschikbare plekken
instellen. Iedereen is welkom, maar reserveer van tevoren als je langs wil komen.
De competitiespelers hoeven niet van tevoren te reserveren (wel het
registratieformulier invullen bij binnenkomst!). NTTB roept alle verenigingen op om
geen supporters mee te nemen als je uit gaat spelen.
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BARDIENSTEN = CORONAVRIJWILLIGER
De bardiensten zullen op dezelfde manier worden verdeeld als in de afgelopen
voorjaarscompetitie. Dit betekent dat bij twee of meer thuisspelende teams een
ander team bardienst heeft. De bardienstvrijwilligers zijn deze avond ook de
coronavrijwilligers. Als coronavrijwilliger zie je erop toe dat de maatregelen worden
gevolgd en je vragen kunt krijgen. De betalingen gaan allemaal met het pinapparaat.
OPZETTEN EN TERUGZETTEN TAFELS
Tijdens de competitie wordt er gespeeld met 2 of 3 tafels met speelveldomrandingen
(hekjes) rondom de speelvelden. Er is een looppad van tenminste 2 meter breed
in het verlengde van de ingang (dus aan de rechterkant van de speelzaal). Ook dat
wordt afgezet met hekjes. Na afloop moeten de tafels teruggezet worden in de
opstelling van 6 tafels met ook hier hekjes rondom de tafels. Op de muren en de
vloer staan met oranje tape gemarkeerd de positie waar de rijen met hekjes moeten
komen, zodat de tafels netjes verdeeld worden over de ruimte.
VASTE ZITPLAATSEN VOOR TEAMS EN SPELERS
Het is van belang dat iedereen zoveel mogelijk gebruikmaakt van een vaste
zitplaats en de stoelen niet te verplaatsen, om te voorkomen dat ze te dicht bij
elkaar komen te staan.






Bij 3 thuisspelende teams: het team dat op de speeltafel het dichtstbij de
kantine speelt, neemt plaats aan één van de tafels met 3 stoelen in de
kantine. Hun bezoekende team neemt plaats aan de andere tafel met 3
stoelen in de kantine. De overige teams nemen, samen met hun bezoekende
teams, plaats in de tent.
Bij 2 thuisspelende teams: het team dat op de speeltafel het dichtstbij de
kantine speelt, mag samen met hun bezoekende team plaatsnemen aan de
grote tafels in de kantine maar ze mogen ook samen in de tent gaan zitten.
Het andere team neemt, samen met hun bezoekende teams, plaats in de tent.
Bij 1 thuisspelend team: het team mag zelf kiezen of ze, samen met hun
bezoekende team, in de kantine of in de tent willen gaan zitten.

Leid de spelers van je bezoekende team naar hun toegekende zitplaatsen. Plaats je
sporttas of iets anders op je eigen stoel zodra je opstaat en wegloopt zodat duidelijk
is dat je zitplaats bezet is.
Op het looppad in de zaal mogen maximaal 6 stoelen worden geplaatst (op 1,5 m
afstand van elkaar) om naar de wedstrijden van je team te kijken. Dit is uiteraard niet
nodig voor de spelers van de speeltafel het dichtstbij de kantine, die kunnen gewoon
in de kantine blijven zitten.
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EEN CORONABESMETTING! WAT NU?
We hebben allemaal gelezen dat er meerdere sportteams (zoals voetbalteams) in
quarantaine moeten. Ook worden sommige sportclubs tijdelijk gesloten. Laten we
hopen dat het bij ons niet zover komt. De NTTB afdeling Gelre heeft aangegeven dat
er op dat moment gekeken wordt naar een passende oplossing. Hierbij moet je
denken aan een andere locatie en het verzetten van wedstrijden. Voorop staat dat
de maatregelen van de overheid en GGD zullen moeten worden opgevolgd.
Op de website van NOC*NSF staan antwoorden op veelgestelde vragen
("Coronavirus en sport: veelgestelde vragen). Er wordt antwoord gegeven op vragen
zoals: mag je met elkaar meerijden naar een sportwedstrijd? Mag iemand die in een
oranje gebied is geweest meedoen aan een wedstrijd? En nog vele andere vragen
die de moeite waard zijn om even te lezen:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sportveelgestelde-vragen
SAMENREIZEN NAAR UITWEDSTRIJDEN
Hierboven al even genoemd maar het is goed om dit punt verder toe te lichten. Het
advies van NOC*NSF is om een mondkapje te dragen wanneer personen (van
buiten je huishouden) in één auto van of naar een uitwedstrijd gaat. Bespreek dit
binnen je eigen team vóór de eerste uitwedstrijd zodat een ieder weet wat van je
wordt verwacht.
SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE ZAKEN











Invullen registratieformulier bij binnenkomst
Geen dubbelpartijen
Geen wissel van tafelhelft tijdens de wedstrijd
Tafels en andere contactoppervlakten schoonmaken na afloop van de
wedstrijd
Houd anderhalve meter afstand buiten de speelvelden
Gebruik een vaste zitplaats en verplaats de stoelen niet
Meld je af bij klachten
Supporters moeten reserveren (als er plek is) voordat ze langskomen
Alle competitiespelers moeten een keer uitleg en instructies over de
coronamaatregelen hebben gehad
Bij samen rijden naar een uitwedstrijd wordt het dragen van een
mondkapje geadviseerd

Graag horen we ervaringen en suggesties voor verbeteringen. Je kan dit doorgeven
via de app, email of schiet een van de bestuursleden aan. We beseffen dat de
huidige coronatijd met alle maatregelen een extra beroep op iedereen wordt gedaan.
Laten we dit met z'n allen loyaal volgen waardoor we gezellig kunnen blijven
tafeltennissen!
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