
 
Protocol COMPETITIE Najaar 2020 

 Er is de hele dag (in meerdere shifts) een Corona-coördinator aanwezig. 
 Zaterdag (hele dag) en Zondag (vanaf 11 uur) is een VCL (Verenigings Competitie Leider) van de 

Technische Commissie aanwezig. De VCL speelt die dag zelf ook en is dus niet constant aanspreekbaar. 
 Op zaterdag is er van 8.15 – 19.15 uur in drie shifts daarom ook een assistent-VCL aanwezig, op zondag in 

twee shifts vanaf 11 uur. Zij zijn gastheer / gastvrouw en zorgen in samenspraak met de VCL voor 
de  ontvangst van de teams, de toewijzing van de tafels, het uitdelen van de ballen, het sproeien van de 
banen, etc. Op vrijdagochtend en vrijdagavond is er geen VCL aanwezig. Teams ontvangen dan de ballen 
van het barpersoneel. Op zondag tot 11 uur is de VCL van de Jeugdcommissie verantwoordelijk.  

 De VCL bepaalt of de banen bespeelbaar zijn. 
 Iedereen zal zich via de app (met QR-code bij de ingang) moeten registreren. Dit geldt niet alleen voor de 

gastteams, maar ook voor de eigen teams. Hier wordt op toegezien door de Corona-coördinator. Via 1 
smartphone kunnen meerdere gasten worden aangemeld.  

 De (assistent-)VCL verwijst het team naar de tafel die volgens het schema is toegewezen. Dit geldt dus 
ook voor de “bijpassende” ouders en overige gasten. Er zijn in totaal 9 teamtafels aanwezig. Op het 
schema staat ook een eindtijd vermeld. Na die tijd wordt de tafel aan een nieuw team toegewezen. 
Binnen het tijdskader is er voldoende ruimte om alle wedstrijden te spelen en even na te borrelen. Bij 
wat kouder en slechter weer zal aan de teams die klaar zijn gevraagd worden het park te verlaten, zodat 
bij slecht weer maximaal 9 competitieteams, incl. tegenstanders op het park aanwezig zijn. 

 Bestellingen gaan via de app (scan van QR-code op de tafel). Betaling via iDEAL, bediening door 
barpersoneel. Iedere bestelling wordt direct afgerekend, dus maak hier onderling afspraken over. 
Behalve voor de teams die in het clubhuis hun tafel hebben is het clubhuis niet toegankelijk voor de 
andere teams, ook niet bij regen. Wel zijn de kleedkamers en de toiletten voor iedereen bereikbaar. 

 In het begin van de ochtend, bij de eerste ochtenddrukte, is het niet mogelijk om Cappucino e.d. te 
bestellen. Wel staat er een grote 5-liter kan met (gratis) verse koffie klaar en is er een kan met heet 
theewater. Het barpersoneel geeft aan wanneer wel gewoon weer Cappucino´s kunnen worden besteld. 
Waarschijnlijk is dat op het moment dat de eerste wedstrijden zijn begonnen. 

 Als het mooi weer is kan er publiek aanwezig zijn en kunnen teams na afloop langer nablijven, maar bij 
slechter weer zal het afgeraden worden om publiek / gasten mee te nemen. Dit zal van te voren 
nadrukkelijk gecommuniceerd moeten worden met de captains van de bezoekende teams.  

 Bij regen (zeker als die aanhoudend lijkt) wordt de wedstrijd afgelast en verplaatst naar een inhaaldag. Er 
hoeft dan geen 2 uur gewacht te worden. Als slecht weer van te voren dreigt, dan wordt de hele dag 
afgelast en hoeft men niet op te dagen. Hier zal dus tijdig onderling contact over moeten zijn, ook met de 
captains van de bezoekende teams. 

 Voor een (beperkt) aantal teams is er bij slecht weer de mogelijkheid om de wedstrijden (tegen betaling 
(zomertarief 20 euro per uur)) in de hal uit te spelen. De VCL beslist welke teams die mogelijkheid 
krijgen. 

 Bij regen gaat men niet het clubhuis in, maar schuilt bij de eigen toegewezen tafel. Als het kouder is, zal 
iedereen dus voldoende warme kleren bij zich moeten hebben. Tafels 1 t/m 3 bevinden zich in het 
clubhuis; tafels 4 en 5 op het terras onder de spantent; tafels 6 en 7 op het buitenterras en tafels 8 en 9 
op het grasveld langs baan 5. Tafels 6 t/m 9 zijn ieder voorzien van 2 grote (3-meter parasols). Iedere 
tafel heeft een eigen QR-code t.b.v. bestellingen.  

 Uitslagen worden in bijzijn van de tegenstander ingevuld op https://mijnknltb.toernooi.nl. Iedere captain 
is hiervoor gedelegeerd. Als de captain van een team niet aanwezig is, vraag een captain van een ander 
team of de VCL om de uitslag in te vullen. Controleer thuis van te voren of je inlog en wachtwoord nog 
functioneert. Ook bij geheel of gedeeltelijke afgelasting moet de uitslag worden ingevuld. 

 Als bijlage bij dit document geldt de “bijlage Tie-Breakers Corona protocol COMPETITIE najaar 2020”. 


