
Richtlijnen voor competitie (VTTL) 

Algemene regels 

• Hou rekening met de afstandsregels, handen wassen enz. 
o Er is voldoende ontsmettingsgel voorzien in de zaal. 

• Er mogen niet meer dan 50 personen aanwezig zijn in de speelruimte. 
Toeschouwers kunnen terecht in de cafetaria (boven). 

• Al het materiaal wordt voor het begin van de ontmoeting ontsmet. 
• Kleedkamers en douches zijn niet beschikbaar (richtlijnen gemeente Nijlen). 

Tijdens de competitie 

• Iedere bezoekende ploeg duidt een verantwoordelijke aan die zijn contactgegevens 
achterlaat bij de thuisploeg (contact tracing). 

• Iedereen draagt ten allen tijde zijn mondmasker. Enkel de twee spelers mogen het 
masker afzetten voor de duur van de wedstrijd. 

• De speelruimte wordt enkel betreden door de spelers en de scheidsrechter. 
• Spelers en scheidsrechter wassen of ontsmetten voor en na iedere wedstrijd hun 

handen. Handgel wordt door de club voorzien. 
• Zet uw sportzak in de daarvoor voorziene zone (aangeduid met bordjes). 

o Bezoekers voor Nijlen A en Nijlen B zetten sportzakken op de tribunes voor 
in de zaal. 

o Bezoekers voor Nijlen C, Nijlen D en Nijlen E zetten sportzakken achteraan 
in de zaal (door de gang aan de rechterkant). 

• KTTC Nijlen-Bevel kiest ervoor het wisselen van tafelhelft toe te staan. Indien een 
speler hier niet mee akkoord is, moet hij dat VOOR AANVANG van de wedstrijd aan 
de thuisploeg meedelen. In dat geval wordt getost voor wie de speelhelft mag 
kiezen. 

• Iedere ploeg krijgt een vaste tafel toegewezen om te arbitreren zodat 
besmettingsrisico beperkt wordt. 

• Er worden geen handen gegeven en geen high fives voor en na de wedstrijd. 

Na de wedstrijd 

• Iets drinken na de wedstrijd is mogelijk in de cafetaria. Draag je mondmasker tot je 
aan tafel zit. De tafels zijn geplaatst zodat de afstand tussen ploegen kan worden 
gewaarborgd. 

• De cafetaria is ondergeschikt aan de richtlijnen voor de horeca en sluit om 01u00. 

 

Bedankt, 
Bestuur KTTC Nijlen-Bevel 


