Nieuwsbrief Oktober 2020
Dachten we met z’n allen dat we weer op de goede weg waren, laait het virus toch weer op. Ik
denk dat ieder zijn eigen mening heeft over het hele verhaal omtrent COVID-19, maar één ding
staat vast: We hebben als sportvereniging te maken met een maatregelenpakket waar we ons
simpelweg aan moeten houden. In deze nieuwsbrief staan we onder andere stil bij de laatste
stand van zaken omtrent de Corona-maatregelen.

Algemene ledenvergadering
De eerste belangrijke mededeling die ik helaas moet doen is, dat de algemene ledenvergadering
NIET door zal gaan op 14 oktober as. In samenspraak met het bestuur hebben wij besloten, dat
wij geen ALV zullen houden zolang het COVID-virus niet onder controle is. De maatregelen zijn
28 september weer aangescherpt. Het lijkt ons niet gepast om juist nu met een grote groep
mensen te vergaderen. Daarbij komt dat diverse leden de gymzaal nog mijden en anderen
maken er al gretig gebruik van. Echter wij willen iedereen de mogelijkheid bieden deel te nemen
aan de ALV. Wij houden de adviezen omtrent de COVID-maatregelen goed in de gaten en zullen,
zodra mogelijk, een nieuwe datum communiceren.

COVID-19
We ontkomen er niet aan, dus heb ik er maar een vast item van gemaakt voor zolang we te
maken hebben met het COVID-virus.
Op maandag 28 september zijn de COVID-maatregelen weer aangescherpt. Voor onze
vereniging geeft dit de volgende aanvullende beperkingen:
1. Geen externe toeschouwers;
2. Sluiting van de sportkantine.
Bovengenoemde maatregelen komen bovenop de maatregelen die wij al in ons Coronaprotocol
hebben benoemd.
Met nadruk wil ik vermelden, dat hydratatie tijdens het sporten van belang is. Om deze reden
mag er wel gebruik worden gemaakt van de kantine om drankjes te pakken, maar deze drankjes
mogen niet met elkaar in de kantine worden genuttigd. Doe dit verspreid in de hal, kleedkamer
of in de zaal. Gebruik hierbij eigen gezond verstand, zodat zowel de barinkomsten én met name
ieders veiligheid gewaarborgd blijft.

Enkele leden van de club hebben in de wandelgangen aangegeven, dat zij het niet eens zijn met
de gang van zaken óf hun bedenkingen hebben bij het op juiste wijze naleven van de Coronamaatregelen. Ik wil met nadruk vermelden, dat ons Coronareglement de basismaatregelen
omschrijft, zoals in het voorjaar door het RIVM voorgeschreven. In de tussenliggende maanden
zijn er diverse versoepelingen doorgevoerd én uiteindelijk ook weer verscherpingen van de
richtlijnen. Van belang is, dat de leden onderling blijven communiceren als zij van mening zijn
dat er verbeteringen noodzakelijk zijn. Hou elkaar scherp en neem gerust contact met mij op als
je op- of aanmerkingen hebt.

Aanmeldprocedure
De aanmeldprocedure volgens de reserveringsapp SuperSaas wordt door veel leden actief
gebruikt. In deze nieuwsbrief wil ik nogmaals benadrukken, dat het gebruik van deze app zeer
noodzakelijk is. Wij moeten immers kunnen aantonen wie er aanwezig is geweest op een
bepaalde speeldatum indien iemand besmet is geraakt met het Corona-virus. Nu de
maatregelen aangescherpt zijn, scherpen wij het gebruik van de reserveringsapp ook aan.
Je mag alleen tafeltennissen als je bent aangemeld. Indien je niet bent aangemeld mag je
simpelweg niet spelen. Alleen door ons netjes aan te melden kunnen we met elkaar voorkomen,
dat wij de tent moeten sluiten bij eventuele controle vanuit gemeente Nissewaard.
Let op:
- Als je competitie moet spelen, moet je je óók aanmelden!
- De woensdagavond is standaard volgeboekt voor onze veteranen en competitiejeugd.
- Er zijn géén bezoekers toegestaan. Dus ook supporters van de tegenstanders hebben
géén toegang.
Heb je hier nog vragen over, neem dan gerust even contact met mij op, want ik kan me
voorstellen dat je door al die maatregelen het bos niet meer ziet.
Blijf in elk geval beseffen dat De Repelaer deze maatregelen niet zelf verzint, maar zich heeft te
houden aan de maatregelen die de overheid ons oplegt. Leuk of niet leuk, eens of niet eens.
Helaas het moet.

Competitie jeugd
Ons jeugdteam bestaande uit Inge, Jordan en Joey, is de competitie voortvarend gestart. In een
sterke 3e klasse poule hebben zij de eerste twee wedstrijden overtuigend gewonnen met 2-8 (uit
bij Alexandria ’66) respectievelijk 7-3 (thuis tegen Rijnsoever)
In het voorjaarsseizoen werd het bijna niet mis te lopen kampioenschap in de 4e klasse ze
ontnomen door de COVID-maatregelen. Zouden ze dit najaar in de 3e klasse hun slag slaan?
Heeft iedereen inmiddels zijn spelregelcertificaat behaald?
https://www.nttb.nl/opleidingen/scheidsrechters/tafeltennismasterz/

Training jeugd
De trainingen voor de jeugd zijn weer volle bak aan de gang. Lex, Kees en Rinus zijn op
dinsdagmiddag én avond weer lekker aan de slag met de kids. Op de woensdagavond delen de
veteranen en competitiejeugd de zaal.
Wij kiezen er momenteel bewust voor om even geen schoolactiviteiten te organiseren, zoals we
eigenlijk jaarlijks doen. Nieuwe aanwas van leden die hier mogelijk uit voortvloeit, maakt het
gezien de omstandigheden alleen maar lastiger om volgens de richtlijnen training te blijven
geven. We willen het op dit moment beheersbaar houden en hopen de werving van nieuwe
leden na de “Corona-periode” weer op te pakken.

Competitie senioren
De seniorencompetitie is ook weer van start gegaan. Toch even wennen dat er geen dubbel
gespeeld mag worden.
Team 1 regulier heeft een lekkere competitiestart gemaakt en heeft in de 2e klasse hun eerste
wedstrijd gewonnen met 7-2.
Team 2 regulier heeft eveneens een sterke start gemaakt en staat na 2 wedstrijden op een
fictieve 2e plaats in de competitie.
Team 3 regulier is dit seizoen aangevuld met nieuwkomer en jeugdspeelster Inge. Inge liet gelijk
van zich horen door twee van de drie wedstrijden te winnen. Na een geflatteerd verlies in de
tweede speelronde staat team 3 in de middenmoot.

De duo-competitie spelers moeten nog een beetje extra trainen. 4 van onze 5 duo-teams staan
onderaan in de poule. Alleen duo-team 4 staat er, met een 3e plaats in de poule en een
wedstrijd minder gespeeld, prima voor (fictief 2e plaats)
Ik wens iedereen heel veel succes met het verdere verloop van de competitie. In de volgende
nieuwsbrief gaan we zien welke potentieel kampioenen we in huis hebben

Zaaldiensten
De zaaldiensten verlopen prima. De huidige hoeveelheid actieve leden is dusdanig groot, dat er
altijd een mogelijkheid is zaaldiensten met elkaar te doen en of over te dragen. De gezamenlijke
aanpak en onderlinge bereidwilligheid is een groot goed. Dank hiervoor.
Een kleine kritische noot: Laten we er zorg voor dragen dat er tijdens de zaaldienst even wordt
rond gekeken alvorens je de deur achter je sluit. Met name op de vrijdagavond wil het nog wel
eens het geval zijn, dat er behoorlijk wat wordt gegeten en gedronken. Helemaal geen
probleem, hartstikke gezellig en goed voor de baromzet, maar let hierbij op het schoonmaken
van de tafelbladen en legen van de vuilnisbakken.

Sinterklaastoernooi
Tja……het wordt een beetje eentonig, maar ook voor interne toernooien geldt, dat we volledig
afhankelijk zijn van het COVID-virus. Zoals het er nu naar uitziet verwacht ik niet dat het
Sinterklaastoernooi dit jaar door zal gaan.

