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COVID-19 heeft invloed op de wedstrijdsport. Het deelnemen aan competities en toernooien zal
niet hetzelfde zijn als vóór de COVID-19 pandemie. Dit vergt aanpassingen van ons allemaal, maar
is ook de verantwoordelijkheid van de NTTB, verenigingen, organisatoren, sporters, begeleiding,
aanvoerders, supporters, officials en alle andere betrokkenen rondom de landelijke- en
afdelingscompetities en de toernooien. Alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat er weer
getafeltennist kan worden en dat dit ook zo blijft.
Dit document is een aanvulling op het protocol tafeltennis, dat zelf weer een tafeltennis specifieke
aanvulling is op het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF. Dit document en beide andere
documenten zijn te vinden in het Corona-dossier op tafeltennis.nl.
Dit document voorziet in richtlijnen voor het voorkomen van verspreiding van het COVID-19 virus in
relatie tot de wedstrijdsport en de NTTB najaarscompetitie 2020 in het bijzonder. Deze richtlijnen zijn
gebaseerd op de richtlijnen en protocollen van de betrokken ministeries, het RIVM/OMT, NOC*NSF,
Veiligheidsregio’s en relevante experts in het domein van volksgezondheid.
Alle richtlijnen in dit document zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld ten tijde van het schrijven
van dit protocol. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de risico’s op (snelle) verspreiding van
COVID-19 alsmede lopende onderzoeken naar het virus. Deze richtlijnen kunnen daarom op ieder
moment gewijzigd worden indien wijzigingen in de richtlijnen en protocollen gegeven door het
OMT/RIVM, de Veiligheidsregio’s en/of gemeentes hiertoe aanleiding geven.
Deze richtlijnen hebben betrekking op de gehele wedstrijdsport: de najaarscompetitie 2020 en alle
toernooien onder de vlag van de NTTB. De richtlijnen zijn in lijn met het protocol tafeltennis en hebben als
doel het minimaliseren van de gezondheidsrisico’s van deelnemers, trainer/coaches, officials, overige
begeleiding en/of medewerkers/vrijwilligers’ (groep tussen ‘..’ verder te noemen: betrokkenen) alsmede
toeschouwers.
Daarnaast hebben de richtlijnen betrekking op het proces indien bij een persoon COVID-19 is vastgesteld
door een erkende instantie in binnen- en/of buitenland. De richtlijnen zijn bepalend voor de te nemen
stappen vanuit het oogpunt van de sporter/begeleider en/of de vereniging/organisatie.
Deze richtlijnen blijven van kracht zo lang OMT/overheid, gemeentes, veiligheidsregio’s NOC-NSF en
NTTB dit nodig achten. Verenigingen, wedstrijdleiders en tafeltennissers worden van wijzigingen en/of het
vervallen ervan op de hoogte gesteld via de hiervoor bestemde kanalen.

Nederlandse richtlijnen sport
Voor de Nederlandse sport als geheel gelden de richtlijnen die door de betrokken overheidsinstanties zijn
uitgegeven. Actuele informatie is op www.rijksoverheid.nl te vinden. Tafeltennissers dienen bekend te zijn
met deze richtlijnen en elkaar te wijzen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering er
van, zowel voor zichzelf als voor anderen.
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1.

Algemene basisregels

De (hygiëne)regels van de Rijksoverheid blijven van kracht:
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• Houd 1,5 meter afstand (uitgezonderd in het speelveld tijdens de wedstrijd);
• Schud geen handen;
• Was vaak je handen;
• Vermijd drukte;
• Gebruik je gezonde verstand.

2.

Aanvullingen voor spelers
•
•
•
•
•
•
•
•

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 uitwedstrijden? 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

•
•

•
•
•
•
•

3.

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.
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

Aanvullingen voor aanvoerders

De rol van aanvoerder is belangrijker dan ooit. Wees je hier bewust van. Als aanvoerder word jij
namelijk de coronaverantwoordelijke voor jouw team. Spreek elkaar aan als iemand zich niet aan
de maatregelen houdt.
Als aanvoerder zet jij jezelf hier EXTRA voor in:
• Ben jij als aanvoerder niet aanwezig bij een wedstrijd van je team? Benoem dan een
plaatsvervanger en wijs deze op de verantwoordelijkheden die horen het zijn van
(plaatsvervangende) aanvoerder inclusief dit coronaprotocol
• Maak bij binnenkomst jezelf direct kenbaar als aanvoerder aan de vereniging en tegenstander
• Bespreek met de aanvoerder van de tegenstander direct belangrijke zaken rondom naleving van
het aldaar geldende protocol. Maak ook afspraken helder over bijvoorbeeld het wisselen van
speelhelft, het schoonmaken van tafelhelften en balletjes zodat daar tijdens of tussen de
wedstrijden geen discussie over ontstaat
• Start op tijd! De extra handelingen kunnen vertragend werken waardoor de wedstrijd mogelijk
langer duurt
• Het wedstrijdformulier (papier en indien gewenst digitaal) wordt door de thuisspelende
aanvoerder ingevuld, ook de namen en andere gegevens van de tegenstanders. Hierdoor wordt
handcontact vermeden
• Gebruik het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) in de NTTB app en stimuleer dit ook bij
tegenstanders. Hiermee kun je op je eigen telefoon gegevens invullen waardoor contact wordt
vermeden. Let op! Tijdens de najaarscompetitie, of zolang de pilot van het DWF loopt, is het
invullen van een papieren wedstrijdformulier verplicht
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Aanvullingen voor scheidsrechters
•

•

Geef als scheidsrechter de uitslag per game door aan de thuisspelende aanvoerder, deze noteert
de uitslag op het wedstrijdformulier en eventueel in het Digitaal Wedstrijd Formulier
Zorg ervoor dat de afspraken tijdens de wedstrijd worden nageleefd en spreek een speler aan
indien deze zich niet houdt aan deze maatregelen
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Aanvullingen voor wedstrijden met Bondsscheidsrechters
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

•
•

De bondsscheidsrechters zullen geen handen schudden
De bondsscheidsrechters dragen mondkapjes en handschoenen tijdens de wedstrijd en
gebruiken een speciale pen om de telefoon of tablet te bedienen
De thuisvereniging/organisatie zorgt voor een kleedruimte voor de bondsscheidsrechters, waarin
ze de 1,5 meter afstand kunnen bewaren
De thuisvereniging/organisatie 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
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
Bij de assistent-scheidsrechter staat een krukje/tafeltje/standaard met een bakje voor de
speelballen (dusdanig dat hij niet elke keer hoeft te bukken)*
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*
Handdoekbakken staan minimaal 1,5 meter van de assistent-scheidrechter af
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
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
Na elke set zorgt de thuisvereniging/organisatie voor het desinfecteren van de beide tafelhelften
De thuisvereniging/organisatie zorgt ervoor dat na elke game de gebruikte speelballen worden
verzameld (door leden/vrijwilligers van de thuisvereniging/organisatie of eventueel door de
spelers). Ongeacht wie het doet dient dit te gebeuren met een schepnet o.i.d.*
De thuisvereniging/organisatie 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. Ballen worden ontsmet met niet-alcoholische ontsmettingsmiddelen of de
aanbevolen producten voor elk merk*
Indien de thuisvereniging/organisatie gebruikt maakt van verenigingsscheidsrechters dragen
deze eveneens handschoenen en een mondkapje. De thuisvereniging/organisatie is ervoor
verantwoordelijk dat deze materialen beschikbaar zijn
De thuisvereniging/organisatie draagt er zorg voor dat toeschouwers de 1,5 meter afstand
hanteren zoals voorgeschreven

* Op basis van enkele reacties op het op 31 augustus toegestuurde ‘protocol bij inzet van
scheidsrechters’ is er contact geweest tussen het Hoofdbestuur en de Scheidsrechterscommissie. In dat
overleg is het volgende afgestemd: Uitsluitend indien alle spelers van beide teams (thuis en uit spelend)
akkoord zijn is het toegestaan om te spelen met 1 wedstrijdbal, die aan het einde van een game wordt
gewisseld (of eerder indien de bal kapot gaat). Dit geldt dan voor alle sets tijdens de betreffende
wedstrijd. De scheidsrechters zijn hiervan op de hoogte gebracht
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Aanvullingen voor toeschouwers

Onder toeschouwers wordt verstaan: Personen die geen onderdeel uitmaken van - en zich niet bevinden
in of bij het speelveld.
•

•
•
•
•
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Iedere persoon die niet in de accommodatie is voor het spelen van een wedstrijd of het coachen,
moet er rekening mee houden dat hij/zij door een vereniging/organisatie geweigerd mag worden.
Bekijk daarvoor ook goed het protocol bij de vereniging die je bezoekt of de uitnodiging van het
betreffende toernooi
Toeschouwers van 18 jaar en ouder houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar en tot
sporters, begeleiding, officials en/of medewerkers/vrijwilligers
Geforceerd stemgebruik en/of zingen, schreeuwen en/of spreekkoren, is niet toegestaan. Als
alternatief, klap in je handen
Toeschouwers zijn verplicht plaats te nemen op de daartoe aangewezen plekken. Men mag niet
staand naar een wedstrijd kijken.
In het Protocol Tafeltennis staat een uitgebreide toelichting over het reguleren en beheersen van
de bezoekersstroom en het deurbeleid

Aanvullingen voor verenigingen/organisaties

De verenigingen en organisaties van de NTTB toernooien hebben de verantwoordelijkheid om
zorg te dragen voor een veilige sportomgeving. Gezamenlijk dragen we zorg voor een
verantwoorde competitieavond en/of toernooi. Het naleven van het protocol tafeltennis is een
minimale voorwaarde voor een vereniging om open te zijn of voor een organisatie om een
toernooi te kunnen organiseren. Dit wedstrijdsport protocol geeft verenigingen/organisaties
aanvullingen en handreikingen om competitiewedstrijden en toernooien op een verantwoorde
wijze te organiseren. Dit document is dan ook niet ter vervanging van het protocol tafeltennis
maar een aanvulling.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treed in nauw contact met wedstrijdsecretaris(sen), wedstrijdleiders, commissie(s) en
aanvoerders om gezamenlijk de maatregelen goed ten uitvoer te kunnen brengen en leg
verantwoordelijkheden bij hen neer
Richt een registratiepunt in en zorg dat bij binnenkomst iedereen wordt geregistreerd
Wijs zitplaatsen toe. Van stoel wisselen mag, maar men moet zitten. De stoelen dienen altijd ten
minste anderhalve meter van elkaar verwijderd te staan
Zorg dat de specifieke maatregelen die voor jouw vereniging/toernooi gelden op de website/ in de
uitnodiging zijn vermeld en zichtbaar opgehangen zijn in de accommodatie
Zorg ervoor dat iedereen buiten het speelveld te allen tijde 1,5 meter afstand houdt
Geef als leden/organisatie het goede voorbeeld. Spreek elkaar erop aan indien er bezoekers zijn
die zich niet aan de maatregelen houden
Maak gebruik van verplichte looproutes
Zorg voor de toegankelijkheid van desinfectiemiddelen, minimaal bij de entree en bij voorkeur op
meerdere plekken, oa bij toegang en uitgang van de speelzaal en bij de tafels.
Neem bij overtreding of andere calamiteiten contact op met de competitieleider of de
bondsvertegenwoordiger en meldt bij de thuisvereniging of de toernooiorganisatie indien er
teams of spelers zijn die zich niet aan de maatregelen of instructies houden
Indien er meer dan 100 personen binnen zijn, moet een gezondheidscheck gedaan worden en is
reservering en registratie van alle aanwezige personen verplicht
In het Protocol Tafeltennis staat een uitgebreide toelichting over maatregelen voor gebruik
accommodatie en materiaal - veiligheid en hygiëne

Alle gevallen waarbij een persoon en/of team het pand moet verlaten wegens overtreding van het
coronaprotocol, moeten worden gemeld bij de competitieleider (competitie) of de
bondsvertegenwoordiger (toernooien) via stolwijk@tafeltennis.nl. Deze zal tevens aangifte doen bij de
tuchtcommissie.

8.

Wat de doen als vereniging/organisatie bij een positief geval?

De NTTB staat continu in nauw contact met de verantwoordelijke ministeries, het RIVM/OMT,
Veiligheidsregio’s en relevante experts in het domein van volksgezondheid. Er wordt rekening gehouden
met de risico’s op (snelle)verspreiding van COVID-19. De NTTB trekt samen met NOC*NSF en andere
sportbonden op om als sportorganisatie verantwoordelijkheid te nemen en indien noodzakelijk snel te
kunnen handelen.
Als er een positief geval is bij jou op de vereniging of toernooi, is het verstandig om zo snel mogelijk, via
de betrokkene(n) contact op te nemen met de GGD in jouw regio. Zij doen bron- en contactonderzoek en
zullen aangeven welke regels er gelden voor mensen die in contact zijn geweest met de besmette
persoon. bijvoorbeeld de teamgenoten van een speler.
Daarbij geldt: safety first. Als je weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de
desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te
gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.
Aansprakelijkheid
Als een vereniging zich aan de noodverordening en het voor zijn situatie geldende protocol houdt, lijkt de
kans dat de vereniging aansprakelijk wordt gesteld voor een besmetting nagenoeg nul. Wel bestaat het
risico dat de gemeente in geval van aan de accommodatie van een vereniging toe te schrijven
besmettingen besluit die accommodatie te sluiten, hetzij voor die vereniging, hetzij helemaal. Maar dat is
iets heel anders dan aansprakelijkheid en zal op dat gebied zelden of nooit gevolgen hebben voor de
vereniging.
Lees HIER het volledige nieuwsbericht over aansprakelijkheid.

9.

Dubbelen en wisselen van speelhelft



Het Hoofdbestuur heeft besloten dat in de landelijke competitie het dubbelspel gehandhaafd blijft,
bij jeugd en bij senioren. De afdelingen kunnen hiervan in hun seniorencompetities afwijken en
het dubbel niet spelen. Veel afdelingen hebben hiervoor de nodige besluiten al genomen.
Het Hoofdbestuur heeft op 24 augustus 2020 het besluit genomen dat de artikelen 2.13.7 en
2.14.2 van de Spelregels met het oog op de hygiëne maatregelen tijdens de coronaperiode bij
wedstrijden geleid door bondsscheidsrechters tijdelijk buiten werking worden gesteld. Dat
betekent dat tijdelijk niet van tafelhelft wordt gewisseld. Ook alle overige seniorenwedstrijden
wordt tijdelijk tijdens de wedstrijden niet van speelhelft gewisseld. In deze wedstrijden kunnen
beide teams of spelers/speelsters in onderling overleg besluiten Spelregels 2.13.7 en 2.14.2
tijdens een wedstrijd wel toe te passen en dus wel van speelhelft te wisselen.

Vragen?
Heb je verdere vragen? Dan kun je bij NOC*NSF terecht bij het FAQ, die wij gezamenlijk opgesteld
hebben:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
Staat je vraag er niet bij? Stuur ons dan een e-mail met je vraag naar info@tafeltennis.nl.
Disclaimer
Deelname en/of bezoek aan activiteiten (ongeacht of deze door de NTTB of haar verenigingen worden
georganiseerd) zijn op eigen risico. De NTTB is op geen enkele manier aansprakelijk voor geleden
schade voortkomend uit COVID-19.
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