Aan de wedstrijdsecretarissen van verenigingen met teams in de ere- en eerste divisie
die verenigingsscheidsrechters en/of bondsscheidsrechters inzetten
cc: de secretarissen van deze verenigingen

Onderwerp
Richtlijnen/Protocol bij de inzet van bondsscheidsrechters
Kenmerk
WS/AJ/2020.079

Datum
31 augustus 2020

Uw kenmerk

Geachte wedstrijdsecretarissen,
Binnenkort zal de competitie weer van start gaan. U weet als geen ander dat het voor de vereniging
belangrijk is om u goed aan de richtlijnen en hygiëneprotocollen te houden.
Aangezien voor de wedstrijden van uw eredivisieteams en/of eerste divisieteams bondsscheidsrechters
en verenigingsscheidsrechters worden ingezet informeren wij u hiermee over het hiervoor opgestelde
protocol en verzoeken u dringend om in ieders belang medewerking te verlenen aan het volgen hiervan.
1. De bondsscheidsrechters zullen geen handen schudden.
2. De bondsscheidsrechters dragen mondkapjes en handschoenen tijdens de wedstrijd en
gebruiken een speciale pen om de telefoon of tablet te bedienen.
3. De vereniging zorgt voor een kleedruimte voor de bondsscheidsrechters, waarin ze de 1½ meter
afstand kunnen bewaren.
4. De vereniging zorgt ervoor dat voor aanvang van de wedstrijd en na afloop van de pauze de
teltafel (inclusief het telbord), de stoelen voor de scheidsrechters e.d. worden gedesinfecteerd.
5. Bondsscheidsrechters wisselen slechts 1 maal per wedstrijd van positie en wel na de pauze. In
het geval van samenwerking met een verenigingsscheidsrechter wordt niet gewisseld.
6. Bij de assistent-scheidsrechter staat een krukje/tafeltje/standaard met een bakje voor de
speelballen (dusdanig dat hij niet elke keer hoeft te bukken).
7. Bij elke nieuwe service krijgt de serveerder een nieuwe speelbal, deze wordt aangegooid door de
assistent-scheidsrechter. Indien een speelbal in de buurt van de tafel ligt dient deze naar een van
de hoeken te worden geschopt.
8. Handdoekbakken staan minimaal 1½ meter van de assistent-scheidrechter af.
9. Voor aanvang van de set leggen beide spelers hun batje op tafel zodat de scheidsrechter deze
kan controleren waarna de scheidsrechter deze weer terug op tafel zal leggen.
10. Spelers blijven aan een zijde van de tafel staan, er wordt dus niet gewisseld van tafelhelft na elke
game. Ook niet in de beslissende game.
11. Na elke set zorgt de vereniging voor het desinfecteren van de beide tafelhelften.
12. De vereniging zorgt ervoor dat na elke game de gebruikte speelballen worden verzameld (door
leden van de vereniging of eventueel door de spelers). Ongeacht wie het doet dient dit te
gebeuren met een schepnet o.i.d..
13. De vereniging zorgt ervoor dat de gebruikte speelballen schoongemaakt worden en dat in het
bakje bij de assistent-scheidsrechter voor de volgende game voldoende speelballen beschikbaar
zijn.
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14. Indien de vereniging gebruikt maakt van verenigingsscheidsrechters dragen zij eveneens
handschoenen en een mondkapje. De vereniging is ervoor verantwoordelijk dat deze materialen
beschikbaar zijn.
15. De vereniging draagt er zorg voor dat toeschouwers de 1½ meter afstand hanteren zoals
voorgeschreven.
Door het opvolgen van de hiervoor benoemde punten kunnen wij gezamenlijk voor een veilige en prettige
sportomgeving zorgen waarin iedere deelnemer zich thuis voelt.
Wij rekenen dan ook graag op uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Wim van der Burgt
Hoofdbestuurslid Wedstrijdsport

