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Damwedstrijden en het Coronavirus update
Het RIVM adviseert continu om goed de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen en om
geen handen meer te schudden. In Noord-Brabant geldt bovendien het RIVM advies om bij
verkoudheid, hoesten of koorts sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden (sociale
onthouding).
De recente ontwikkelingen rondom het Coronavirus hebben geleid tot een aanscherping van
maatregelen voor met name Noord-Brabant. De burgemeesters van de veiligheidsregio’s van de
provincie Noord-Brabant hebben op 10 maart de oproep gedaan het aantal sociale contacten te
beperken. Gezien de door de autoriteiten voor Noord Brabant aangegeven mogelijk ontwrichtende
ernst van de situatie heeft NOC*NSF alle sportbonden geadviseerd om sportwedstrijden in NoordBrabant - tot en met komend weekend af te gelasten. Dit advies geldt voor alle sportclubs in Noord
Brabant en zowel voor thuis- als uitwedstrijden.
De KNDB neemt dit advies onverkort over. De oproep tot deze forse beperking van de sociale
contacten geldt alleen voor Noord-Brabant en vooralsnog tot en met komend weekend. Als KNDB
volgen we vanzelfsprekend de ontwikkelingen en de instructies van het RIVM en de overheid.
Het bestuur, organisatoren en het bondsbureau krijgen veel vragen over hoe om te gaan met het
Coronavirus. De KNDB volgt hierbij volledig het beleid van de Nederlandse overheid en het
NOC*NSF. Ons advies is dan ook altijd om de richtlijnen van het RIVM te volgen (zie: www.rivm.nl
). Voor het spelen op de damclub en bij binnenlandse damwedstrijden gelden de adviezen bij griep.
Deze zijn daar ook zijn te vinden.
Wat betekent dit voor onze damkalender:
De nacompetitiewedstrijden waar Brabantse clubs bij betrokken zijn worden uitgesteld naar
een nader te bepalen datum.
KNDB-jeugdwedstrijden (halve finales verschillende categorieën) gaan vooralsnog door.
Volgende week volgt hierover nadere berichtgeving.
Waar provinciaal plaatsingswedstrijden voor KNDB-toernooien (sneldammen,
schooldammen, e.d.) worden gespeeld, gaan we bezien of deze data later in de tijd kunnen
worden geplaatst zodat organisatoren in de provincie ruimte hebben om in te spelen op
omstandigheden in de provincie. Met de betreffende organisatoren wordt hierover
afgestemd.
Voor NK-toernooien (Zoutelande en Kraggenburg) volgen we nauwlettend het beleid en
maatregelen van het RIVM en NOC*NSF. Vooralsnog is hier geen aanleiding om deze
toernooien af te gelasten of uit te stellen.
Organisatoren van grotere toernooien zoals van Witte van Moort in Westerhaar hebben de
weg gevonden naar het RIVM en laten zich door hen adviseren. In Westerhaar is door het
RIVM geen aanleiding gevonden om de toernooien in Westerhaar te cancelen.
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De centrale jeugdtrainingen komend weekeinde in Huissen gaan gewoon door.
Als KNDB blijven we vanzelfsprekend de ontwikkelingen nauwlettend volgen en plaatsen de meest
actuele informatie op de website.
Het Bestuur van de KNDB
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