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Hoewel  onze  verenigingsactiviteiten  door  de  maatregelen  in  verband  met  de 
corona crisis al een poosje stil lijken te liggen, blijven we natuurlijk de vinger aan 
de pols houden van de ontwikkelingen. Vroeger of later – liever vroeger – zullen 
we onze activiteiten weer kunnen hervatten, maar dan natuurlijk wel gegeven de 
richtlijnen en beperkingen die ons worden opgelegd en die we ons zelf opleggen.  
Immers, uiteindelijk zijn wij (de club met al onze leden)  ervoor verantwoordelijk 
dat we weer veilig en sportief kunnen gaan tafeltennissen.

Zo zijn we op dit ogenblik al aan het kijken naar de ‘footprint’ van de zaal en  
hoe(veel) tafels we het beste in die ruimte ‘kwijt’ kunnen met inachtneming van 
de anderhalve meter zone. 

Verder moeten we rekening houden met de richtlijnen van de NTTB voor het 
spelen van competitiewedstrijden op afdelingsniveau. Nog in alle onzekerheid of 
er  in  het  najaar  een competitie  komt  weten we  al  zeker  dat  het  spelen van 
dubbelpartijen voorlopig van de baan is.

Verder moeten we natuurlijk nadenken over alle noodzakelijke maatregelen met 
betrekking tot hygiëne, het uitzetten van ‘looproutes’ en het aanwijzen van een 
coördinator die gedurende onze speeltijden de situatie overziet.

Via de gemeente Nissewaard hebben we intussen de beschikking gekregen over 
een starterspakket voor de binnensporten, dat ons hiermee op weg kan helpen.



Al het bovenstaande zal worden gedocumenteerd in een corona protocol voor 
onze vereniging dat ook met onze ‘huisbaas’ moet worden afgestemd. 

Naast al deze voorzorgsmaatregelen zijn we natuurlijk ook aan het kijken naar 
zaken zoals hoe we de beschikbare speeltijden het beste kunnen verdelen over 
al  onze leden,  zodat  iedereen voldoende ‘aan de bak’ kan komen binnen de 
gegeven richtlijnen en de (beperkte) capaciteit zo optimaal mogelijk wordt benut. 
Dit  kan  betekenen  dat  sommige  speeltijden  niet  langer  voor  een  bepaalde 
doelgroep  zullen  worden  bestemd,  maar  ook  dat  een  speelavond  in  enkele 
tijdsblokken wordt verdeeld om zoveel mogelijk leden te kunnen laten spelen.

Alles bij elkaar dus nog voldoende om uit te puzzelen gedurende de komend tijd.

COMPETITIESPELERS OPGELET!
Als het goed is hebben alle wedstrijdspelers via de respectievelijke team apps 
een bericht van wedstrijdsecretaris Jeffrey ontvangen met de vraag of zij willen 
deelnemen aan de najaarscompetitie – uiteraard onder het voorbehoud dat die er 
komt. Als je dat nog niet hebt gedaan, wil je dat dan zo spoedig mogelijk aan 
Jeffrey laten weten, zodat teams tijdig kunnen worden aangemeld?

.


