
Algemene vergadering W.V.L. 2020-21 op 4/9/2020 (Karolien) 
 
Rond covid-19 werd er het volgende gezegd (competitie): 

 
a) Kom toe in speelkledij met mondmasker aan. Scheidsrechter houdt tijdens wedstrijd mondmasker 
aan. 
b) Voorzie 10 m2 per speler (voor de competitie), met 50 spelers maximum in een zaal (als de 
oppervlakte dit toelaat).  
    In speelruimte: enkel de 2 spelers en de scheidsrechter 
c) Tijdens training: tafels mogen iets dichter bij elkaar, zolang 1,5 m regel wordt gerespecteer. 
d) Er worden geen dubbels gespeeld in interclub, afhankelijk van de situatie eventueel wel in toernooi 
(vb. criterium dubbel in december) 
e) Bij uitdelen drank: dit moet in aparte ruimte gebeuren (cafetaria) of afgescheiden van de 
spelersruimte 
f) In Kuurne worden enkel de 4 spelers toegelaten (geen supporters) 
g) Suggestie Jacques: stuur richtlijnen door naar de kapitein van de tegenstrevers zodat ze weten 
wat er verwacht wordt. Voorbeeld werd reeds doorgestuurd door Jacques. 
    Dit kan aangepast worden naar de richtlijnen die ook van stad Oudenburg komen. 
   Iedere aanwezige moet zich verplicht registreren 
   Iedere speler neemt een aparte stoel voor kledij/sportzak. 
  —> Tip: richtlijnen uithangen in de zaal 
h) Wat moet ontsmet worden: de tafels (mogen ook afgewassen worden) door spelers / 
scheidsrechters. 
i) Op de scheidsrechtertafel moet het volgende aanwezig zijn: ontsmettingsmiddel en papier 
   Telborden zijn verplicht: na ieder gebruik ontsmetten (of tussen de regels door werd het volgende 
vermeld: voor en na gebruik moet scheidsrechter handen ontsmetten i.p.v.  
                                                                                        telborden) 
j) Je mag wisselen van helft als beide spelers akkoord gaan. 
k) Hou toeschouwers heel beperkt in de speelzaal. 
l) Ballen moeten niet meer ontsmet worden (mag wel, maar hoeft niet), één nachtje (24u) laten 
rusten. 
  Handhygiëne blijft hierbij wel belangrijk. 
m) douches en kleedkamers mogen enkel bij competitie gebruikt worden (afhankelijk van lokale 
overheden: in Bredene ook toegelaten voor training) 
n) Wat als er 1 iemand van de ploeg positief test? Advies van de dokter afwachten. Die beslist wie er 
in quarantaine moet. 
    ==> Als ploeg forfait geeft omwille van covid 19 wordt er door het provinciaal comité beslist of het 
gerechtvaardigd is en er bewijs kan getoond worden (dokterbriefjes).  
            Is het correct dat de ploeg forfait geeft omwille van covid 19, dan moet je als club geen boete 
betalen. 
    ==> Er bestaan een kleine mogelijkheid dat deze wedstrijden later worden ingehaald. Dit wordt 
beslist door het provinciaal comité. 
    ==> Als de volledige heenronde (in een volledig speeljaar) niet kan doorgaan omwille van 
lockdown of een algemene stopzetting van de competitie, dan zijn er geen stijgers of dalers. 
 


