Coronaprotocol Witac’89
Beste tafeltennisliefhebber,
De wereld ziet er sinds de coronapandemie totaal anders uit. Het rekening houden met anderen is nog
nooit een zo groot thema geweest. Om onze mooie sport te kunnen beoefenen is het dan ook noodzakelijk
dat we er met elkaar en voor elkaar zijn. Dit betekent dat we ons zullen moeten houden aan regels en
protocollen (zoals het 'wedstrijdsportprotocol van de NTTB).
Tafeltennisvereniging Witac'89 zetelt in Gemeenschapshuis de Blokhut, gevestigd in de gemeente
Moerdijk. Via deze brief informeren wij je over de regels zoals die gelden tijdens de tafeltennisavonden bij
Witac'89; het protocol "Gemeenschapshuis De Blokhut" is ook van toepassing en derhalve als aparte bijlage
opgenomen.

Algemene regels







Heb je zelf en/of iemand binnen je gezin klachten: blijf thuis!
Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Regels overgenomen van NTTB (Wedstrijdsportprotocol)














Kleed je thuis om en kom bij voorkeur in wedstrijdoutfit naar een competitieavond. Zo help je het
verkeer van personen in een kleedkamer (indien geopend) zo veel als mogelijk te beperken.
Blijf voor- tijdens en na de activiteit ook in overige ruimtes zoals bijvoorbeeld de horeca gescheiden
van elkaar en te allen tijde op 1,5 meter afstand.
Indien er meerdere teams van een eenzelfde vereniging in dezelfde accommodatie aanwezig zijn,
gedragen deze zich als afzonderlijke subgroepen en vermijden ieder niet noodzakelijk contact met
elkaar.
Verschillende teams reizen niet bij elkaar in de auto, trein of ander vervoermiddel van en naar een
wedstrijd. In het OV kan gereisd worden volgens de richtlijnen (mondkapje verplicht).
Indien spelers gezamenlijk reizen naar een activiteit en/of uitwedstrijd, dan wordt het dragen van
een mondkapje geadviseerd als de spelers in hetzelfde vervoermiddel reizen en niet tot hetzelfde
huishouden behoren.
Personen die met de spelers van het team meereizen, mogen geweigerd worden door een
vereniging als de vereniging besluit dat het hierdoor te druk wordt. Tenzij het om een ouder van
een minderjarige speler gaat.
Ga je naar een uitwedstrijd? Zorg er dan voor dat je de situatie bij de ontvangende vereniging kent.
Vrijwel iedere vereniging heeft haar eigen, aanvullende maatregelen om zorg te dragen voor een
verantwoorde competitieavond.
Zorg dat je op tijd aanwezig bent om de extra handelingen bij binnenkomst zoals het
aanmelden/registreren zorgvuldig te kunnen uitvoeren. Vermijd echter ook te vroeg komen om
onnodig contact met nog aanwezige trainingsgroepen of wedstrijdspelers van eerder gespeelde
wedstrijden te vermijden.
Neem kennis van de aanwijzingen bij binnenkomst in de accommodatie en volg de instructies van
de vrijwilligers en/of het personeel van de vereniging te allen tijde op.
Het schudden van handen en/of andere vormen van fysiek begroeting voor aanvang, tijdens dan
wel na afloop van een wedstrijd zijn niet toegestaan; Ook het geven van een zogenaamde “boks” of
een “elleboog” is niet toegestaan. Alternatieve groet: Tik elkaars batje aan na afloop van de
wedstrijd.
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Desinfecteer voor- en na de wedstrijd je handen.
Veeg geen zweet af aan de tafel.
Het bedanken van een scheidsrechter gebeurt zonder fysiek contact. Alternatieve dank: een duim
omhoog of een buiging.
Aanmoedigen mag, alleen juichen, zingen of geforceerd stemgebruik zoals bijvoorbeeld
schreeuwen is niet toegestaan. Als alternatief kun je bijvoorbeeld in je handen klappen.
Neem alleen plaats op de daarvoor aangewezen plekken. Indien dit niet duidelijk is of aanwijzingen
ontbreken, vraag er dan naar bij een persoon van de ontvangende vereniging

Geen dubbelspel in aanstaande competitie
Tijdens een ingelaste Algemene Ledenvergadering van NTTB-Zuidwest is gestemd over een voorstel om dit
seizoen niet te dubbelen. Een meederheid van de stemmen was voor dit voorstel vandaar dat een
competitie wedstrijd dit seizoen zal bestaan uit 9 sets.

Maatregelen vanuit Witac’89
In aanvulling op de eerdergenoemde maatregelen geldt bij Witac’89 ook het volgende:













Het wedstrijdbriefje wordt (nadat de teamgegevens zijn ingevuld) slechts ingevuld door 1
aangewezen persoon van het ontvangende team.
Er worden drie wedstrijden gelijkertijd gespeeld. Speeltuimte zal worden afgebakend met
speelveldomrandingen.
Spelers komen onderling overeen of er wel of niet van speelhelft gewisseld.
Voor teams zullen zitjes worden gecreëerd in de ruimte waarin gespeeld wordt.
Publiek is niet toegestaan.
Het gebruik van de kleedkamer is mogelijk met maximaal 2 tegelijk;
Gebruik alleen eigen materiaal en vermijd contact met andermans materiaal;
Douchen is helaas niet mogelijk.
Na de wedstrijd een drankje nuttigen is vanzelfsprekend toegestaan. Hierbij is het van belang dat
de regels van gemeenschapshuis ‘De Blokhut’ (zie bijlage) in acht genomen worden.
Bij binnenkomst dien je je naam en telefoonnummer te registeren aan de bar in de foyer van
Gemeenschapshuis de Blokhut.
Per tafel is 1 wedstrijdbal beschikbaar. Alleen indien deze kapot gaat kan een nieuwe bal worden
gebruikt. De aanvoerder van het ontvangende team is hiervoor verantwoordelijk.
Voor scheidsrechters zullen plastic handschoentjes beschikbaar zijn zodat telborden gebruikt
kunnen worden.

Het maken van deze regels doen we niet voor ons plezier maar voor onze gezondheid em veiligheid. Deze
regels zullen niet in alle situaties kunnen voorzien dus doen we een beroep op iedere speler/speelster om
zijn/haar gezonde verstand te gebruiken.
Ondanks alle noodzakelijke regels, protocollen en maatregelen hoopt het bestuur van Witac’89 op een
leuke
en sportieve competitie en wenst alle spelers hierbij veel tafeltennisplezier!
Met vriendelijke groet,

Bestuur Witac’89
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