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Onderstaande zaken willen we graag kenbaar maken aan de verenigingen. 
 
De verenigingen zorgen ervoor dat alle competitiespelers op de hoogte zijn van 
onderstaande richtlijnen. 
 
Afdelingscompetitie 
Betreft zowel trio als duo competitie (op zaterdag en door de week) 
 
Er zijn landelijke richtlijnen van de NTTB. Voor de afdelingscompetitie willen we enkele zaken 
specifiek toelichten. Leidend blijven de algemene protocollen en de lokale protocollen bij de diverse 
accommodaties. 
 
Dubbel 
In de afdeling Limburg, alsmede in de regionale hoofdklasse wordt er ‘gewoon’ gedubbeld. Mocht 
een team niet willen dubbelen, dan krijgt het andere team het punt. Er zal (uiteraard) geen boete 
uitgedeeld worden. Als beide teams niet willen dubbelen, dan krijgt geen van de teams het punt. 
 
Wisselen van tafelhelft 
Tijdens de competitiewedstrijden wordt tussen de games (en halverwege de beslissende game) van 
tafelhelft gewisseld. Indien er verenigingen zijn die hiermee in de knel komen met de lokale 
coronamaatregelen dienen de te melden bij de competitieleider. Deze melding dient uiterlijk 8 
september per e-mail ontvangen te zijn. We willen hiermee voorkomen dat er tijdens de 
competitiewedstrijden onenigheid ontstaat over wel of niet wisselen van tafelhelft. 
 
Handen schudden 
Er worden geen handen geschud, niet voor en ook niet na de wedstrijden. Wees creatief en begroet 
elkaar op een andere wijze. Dat geldt ook voor het wensen van succes en het feliciteren. 
 
Toeschouwers / aantal begeleiders 
Publiek bij wedstrijden is toegestaan mits de richtlijnen hiervoor gehanteerd worden. Deze zijn 
uitgewerkt in de Handreiking toeschouwers bij sportwedstrijden. 
Algemeen advies luidt: vermijd drukte, dus beperk het aantal toeschouwers. 
 
We verzoeken de uitspelende (jeugd)teams met één begeleider naar de uitwedstrijden te gaan. 
Indien de verenigingen met meerdere begeleiders (coaches, chauffeurs en toeschouwers) naar de 
uitwedstrijd wil gaan is het verplicht dit zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 3 dagen vóór de 
wedstrijddag kenbaar te maken aan de ontvangende vereniging. Deze kan aangeven of dit mogelijk is 
in relatie tot de lokale coronamaatregelen. Dit voorkomt ook teleurstelling bij aankomst. 
 
Vervoer 
Een mondkapje is niet verplicht tijdens gezamenlijk rijden. Dit wordt echter wel geadviseerd. 
 
Kleedkamers en douchen 
De protocollen laten het toe om de kleedkamers en douches te gebruiken, mits deze aan de 
afstands- en hygiënevoorwaarden voldoen. Een aanvullend advies: laat bij beperkingen alleen (of 
eerst) uitspelende teams douchen. Thuis omkleden en douchen is ook een praktische oplossing. 
 
Wat als een speler in quarantaine moet? 
Als er één of meerdere spelers van een team in quarantaine moeten, kan dit een reden zijn om de 
een competitiewedstrijd uit te stellen. 
  



Verschillen per vereniging 
Besef dat de verschillen per locatie (omvang locatie, kantine, kleedkamers/douchen en het besluit 
van de gemeente) groot kunnen zijn. Houd daarom, naast de situatie bij je eigen vereniging, ook 
rekening met de situatie van verenigingen waar je op bezoek gaat! Informeer bij twijfel vooraf naar 
de situatie bij de andere club. 
 
Lokale protocollen online 
Verenigingen die al protocollen hebben uitgewerkt voor hun situatie, kunnen hun protocol toesturen 
aan de afdelingsondersteuner. Deze worden op de website geplaatst onder 
https://limburg.nttb.nl/verenigingsondersteuning/tafeltennis-en-corona/ 
 
 
Aanvullende informatie … 
https://www.nttb.nl/nieuwe-protocollen-corona-sport/ 
https://www.nttb.nl/tijdelijke-aanpassing-spelregels/ 
https://nocnsf.nl/media/3524/handreiking-toeschouwers-bij-sportwedstrijden.pdf 
 
 
 

DWF = Digitale Wedstrijd Formulier 
In het najaar 2020 wordt de pilot van het digitale wedstrijdformulier uitgevoerd  via de NTTB App. 
We verzoeken alle verenigingen / teams om hiermee aan de slag te gaan. In januari wordt de digitale 
versie leidend. In het najaar is dat nog het papieren formulier. Echter, ervaar nu al de meerwaarde en 
het gemak. 
 
Download de NTTB App via de Appstore of Google Play Store. 
 
Voor meer informatie … 
https://www.nttb.nl/nttb-app-pilot-digitaal-wedstrijd-formulier-in-het-najaar/ 
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