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Aan de geplaatsten voor het NJSK ABC 2021 
«Voornaam» «Tussenvoegsel» «Achternaam» 
«Email» 
 
Beste «Voornaam», 
 
Het gaat bijna beginnen. Nog 5 dagen te gaan. 
De organisatie in Almelo heeft nog eens nader gekeken of er extra coronamaatregelen nodig zijn om 
komende week veilig het NJSK kunnen gaan spelen.  
 
Op de website staat het volgende bericht: 
 
“Dit jaar zal het NJSK nog niet helemaal zoals vanouds zijn, want we hebben helaas nog steeds te 
maken met de COVID-maatregelen. Als organisatie hebben we zelf ook voorzieningen aangeschaft, 
zoals desinfectiemateriaal, mondkapjes en zelftesten, om het voor iedereen zo veilig mogelijk te 
maken. Ook de 1,5 meter afstand zal centraal staan tijdens deze editie, maar we zijn ervan overtuigd 
dat wanneer we ons beste beentje voortzetten het een geweldige editie gaat worden!” 
 
Tevens zijn de volgende maatregelen dan wel adviezen van kracht: 

- spelers en toeschouwers die minder dan 5 dagen voor aanvang in het buitenland zijn 
geweest, hebben zich aan de covid-19 testregels van dat land te houden, maar worden ook 
gevraagd bij thuiskomst voor de zekerheid een zelftest te doen, ook als ze gevaccineerd zijn; 

- in de gangen tussen de speelzaal en het sportcafé zijn mondkapjes verplicht, zowel voor 
uitgespeelde deelnemers als toeschouwers;  

- toeschouwers dienen het registratieformulier bij de entree in te vullen dat ze die dag 
aanwezig zijn en bij welke deelnemer ze horen i.v.m. contactgegevens;  

- alle toeschouwers worden geacht op een vaste zitplaats te verblijven. Dat kan een zitplaats 
op de tribune van de speelzaal zijn, of op een zitplaats in het sportcafé of bij mooi weer 
buiten de sportaccommodatie op eigen meegenomen klapstoelen; 
Let op: In de speelzaal zijn elektronische hulpmiddelen (in zicht) niet toegestaan, in het 
sportcafé of buiten wel;  

- het advies aan toeschouwers is zo min mogelijk de speellocatie te belasten met hun 
aanwezigheid, de deelnemers staan centraal. Verblijf bij voorkeur elders gedurende de 
speelronden; 

- als een deelnemer positief test tijdens het toernooi, is het einde toernooi voor deze 
deelnemer;  

- voor deelnemers en toeschouwers die in contact zijn geweest met een positief geteste 
deelnemer / toeschouwer zal verzocht worden een negatieve testuitslag te overleggen 
danwel een snel test te ondergaan; 

- als er een vermoeden bestaat van Covid gerelateerde klachten voor aanvang of tijdens de 
partij, zal de organisatie aan deze deelnemer vragen ter plaatste een snel test te ondergaan. 
De wedstrijdleiding zal gevraagd worden de klok stil te zetten gedurende de snel test tijd.  
Bij een positieve snel test wordt direct doorverwezen naar de GGD locatie. Bij weigering 
riskeert de deelnemer uitsluiting van het toernooi; 

- in Almelo is de testlocatie gevestigd op: 
Plesmanweg 9, 7602 PD Almelo 
https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-testen/waar-kun-je-je-laten-testen 
Maak een afspraak (verplicht) via https://coronatest.nl/ 

https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-testen/waar-kun-je-je-laten-testen
https://coronatest.nl/


Let op: Vanaf 19 juli voert GGD Twente geen antigeentesten meer uit, alleen nog een gratis 
PCR-test. Er zijn ook commerciële aanbieders, die zijn niet gratis en controleer vooraf of ze 
zijn goedgekeurd door het RIVM. 
 

Dat is nog een hele lijst geworden. Lees het goed door en laat je testen bij twijfel.  
Vooralsnog gaat we weer schaken achter het bord, alvast heel veel succes komende week en blijf 
gezond en hou het veilig. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

https://www.ggdtwente.nl/actueel/nieuws/vanaf-maandag-19-juli-alleen-nog-pcr-testen

