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NTTBWest Voorzitter

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 12:09
Aan: NTTB - Wedstrijdzaken - Wim van der Burgt
CC: Voorzitter NTTB Holland Noord; NTTB Zuidwest - Voorzitter; NTTBWest Voorzitter; 

NTTBNoord Voorzitter; NTTB Limburg - Secretaris; NTTB Gelre - az; 
voorzitter@nttb-oost.nl; NTTBMidden Voorzitter

Onderwerp: Zekerstellen van de najaarscompetitie als we een 1,5 meter samenleving krijgen

Beste Wim, 
 
We zitten met elkaar in een verschrikkelijke tijd, zowel op persoonlijk- als op sportief gebied. Afgelopen 
dinsdagavond heeft de regering ons gelukkig enig perspectief geboden: de voorlopige planning is dat per 1 
september de tafeltennisaccommodaties weer open mogen. Als dit werkelijkheid wordt kunnen we niet alleen gaan 
trainen en vrij spelen, maar ook weer competitie gaan spelen. 
 
Een redelijke verwachting is dat we, zolang er geen vaccin is, een vorm van anderhalve meter samenleving zullen 
hebben. In ieder geval lijkt het verstandig om ons er op voor te bereiden als dit het geval zal zijn. Voor onze sport 
zou dit immers betekenen dat we geen dubbels mogen spelen. 
 
Voor de reguliere competitie (afdeling en landelijk behalve de eredivisie), is vermoedelijk een (tijdelijke) acceptabele 
oplossing om alleen het dubbel niet te spelen. Er blijven immers nog negen enkelspelen over. De afdelingen waar 
duo wordt gespeeld hebben een extra uitdaging omdat 20% van de wedstrijden vervalt.  
 
In het huidige CompetitieReglement (CR) en de AfdelingsCompetitieReglementen (ACR’s) is beschreven dat de 
reguliere competitie uit 9 enkelspelen en een dubbelspel moet bestaan, er is momenteel geen vrijheid om het 
dubbel niet te spelen. Daarnaast is in de ACR’s van afdelingen met een duo competitie beschreven dat een duo 
wedstrijd uit vier enkelspelen en een dubbelspel moet bestaan. Er is geen vrijheid om het dubbel niet te spelen of 
een andere invulling te geven. 
 
Ik heb het idee dat we, om te voorkomen dat we op de één of andere manier ergens in een discussie zouden kunnen 
raken met spelers of verenigingen die terecht verwijzen naar de reglementen, zeker moeten stellen dat we overal 
reglementair een reguliere competitie kunnen blijven spelen (zonder dubbel of met een andere oplossing) en voor 
de afdelingen, dat de duo competitie anders ingevuld kan worden. 
 
Overleg met Igor Heller heeft laten zien dat er twee opties zijn (in zijn bewoordingen): 

1. De beste manier om dit te regelen is via de Bondsraad voor de landelijke competities resp. de acht ALV’s 
voor de afdelingscompetities. Dan kun je ook direct de betreffende artikel aanpassen. Voor zover BR en 
ALV’s gehouden kunnen worden voordat de najaarscompetitie 2020 start heeft het uiteraard de voorkeur 
om het langs deze koninklijke weg te doen. 

2. Blijkt dat niet mogelijk, dan is het aan HB en AB’s met gebruikmaking van de artikelen voor onvoorziene 
situaties (landelijk CR artikel 50 en in afdelingen de equivalenten van het slotartikel (in West 6.1). Wel moet 
je dat besluit op het eerst mogelijke moment door de ALV laten bekrachtigen. 

Daarbij geeft Igor de aanbeveling de aanpassing van het afdelingscompetitiereglement ook expliciet een tijdelijk 
karakter te geven. Daarbij kan de einddatum helaas niet kan worden aangegeven, maar wel de aanleiding om weer 
terug te gaan naar wedstrijden met dubbel. Lees: er is een vaccin of het virus is uitgewoed. 
 
Voor zover mij bekend, kunnen de ACR’s pas worden aangepast als het CR is aangepast om zeker te stellen dat ze er 
niet conflicteren, het CR is immers ACR overstijgend. 
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Graag zou ik willen weten wat de plannen van het HB hiermee zijn zodat we in de afdeling West (en de overige 
afdelingen) hier (in onze planning) rekening mee kunnen houden. Mochten jullie bijvoorbeeld de ‘koninklijke’ weg 
kiezen moeten afdelingen immers een (extra) ALV na de BR houden. 
 
Specifiek zou ik graag antwoord willen hebben op de volgende vragen: 

1. Denkt het HB ook dat we beter maatregelen kunnen nemen voor het geval we in het najaar competitie 
mogen spelen maar we wel 1,5 meter afstand moeten houden? 

2. Zo ja 
a. Welke oplossing(en) voorziet het HB? 
b. op welke wijze is het HB van plan dit vorm te geven, de ‘koninklijke’ weg of via gebruikmaking van 

het artikel voor onvoorziene situaties? 
c. Wat is de planning voor deze activiteiten? 
d. Komt het HB met voorstellen hoe de ACR’s hiervoor kunnen worden aangepast zodat dit landelijk 

uniform gebeurt of is het aan de afdelingen zelf aanpassingen te formuleren? 
3. Heeft het HB een advies voor afdelingen met één of meer duo-competities? 

Hoewel het er op lijkt dat we nog even hebben, vermoed ik dat we hier snel mee moeten komen. Hoewel de 
landelijke divisies bestaan uit spelers die een intrinsieke motivatie hebben om door te spelen, hebben de afdelingen 
meer te maken met spelers met andere motieven en lopen we een groot risico dat spelers, teams en verenigingen 
er mee stoppen. Het geven van een vorm van zekerheid ten aanzien van de competitie in het najaar en de 
bewustwording dat het HB zich hier zorgen over maakt en voorstellen heeft, kan de afdelingen hier mee helpen. 
 
Alvast bedankt voor je hulp en antwoorden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 
 

                 
 


