
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competitiebulletin 4 
Seizoen 2019/2020 

Afdeling West 

12 juni 2020 

 
 
 

Afdelingscompetities in de afdeling West 
Pupillen duocompetitie jeugd 

reguliere competitie jeugd 
duocompetitie senioren 

reguliere competitie senioren



Het nieuws was vorige keer natuurlijk fantastisch en het ziet er steeds beter uit dat we inderdaad per 
1 juli as. de zalen weer mogen openen om binnen te gaan spelen. Voor zover we hebben gehoord zijn 
verenigingen al enige tijd bezig hun zalen voor te bereiden op deze opening door middel van 
protocollen en indelingen. Een beetje spannend is het nog wel, want er zijn nog een paar momenten 
die we moeten passeren: het formele besluit eind juni dat de zalen open mogen voor de 
binnensport, het NTTB protocol en de gemeentelijke goedkeuring. 

De jeugd en de 1,5 meter afstand 
In alle eerlijkheid, ik ben vorige keer meegegaan in het enthousiasme dat voor de jeugd sporten 
binnen 1,5 meter weer mogelijk was en dat de jeugd dus ook zou kunnen dubbelen. Dit was 
gebaseerd op de berichtgeving van de Bond dat er ‘Binnen tafeltennissen vanaf 1 juli, geen 1,5 meter 
meer voor jongeren’ in combinatie met de berichtgeving dat de ‘1,5 meter afstand regel: voorlopig 
geen dubbelspel voor senioren’. Ik ben hier abuis in geweest, de maatregel is alleen voor de  
buitensporten. Voor de jeugd en binnensporten is er op dit moment dus nog een 1,5 meter regel van 
kracht. 

Of hier verandering in gaat komen hangt af van besluiten van de regering en aanvullend van ons 
Hoofdbestuur. Naar verwachting zullen deze beslissingen einde van de maand worden genomen. Het 
betekent in ieder geval dat er duidelijkheid is rond de tijd dat de zalen weer open mogen. Ook wij 
zullen verwachtingsvol uitkijken naar de berichten hierover. 

Protocollen 
De NTBB heeft eergisteren op haar site informatie gegeven over de voortgang van het NTTB protocol. 
Uiterlijk 24 juni wordt het Algemeen Binnensport protocol van NOC*NSF verwacht waarna het 
Bondsbureau een NTTB protocol zal vaststellen op basis hiervan en het eerder gepubliceerde 
protocol voor Papendal. 

Persoonlijk hopen we dat er helderheid wordt gegeven over de ruimte indeling en de wijze waarop 
tafels ten opzichte van elkaar en de bewegingsruimte mogen of moeten staan. Verenigingen geven 
daar op het moment een verschillende invulling aan. 

Gemeenten hebben hun eigen protocollen voor de zalen in hun gemeente. U zult daar ook aan 
moeten voldoen. Mochten er conflicterende regels in zitten wil ik u vragen eerst met uw gemeente 
in overleg te gaan.  

Zorgt u er dus voor dat uw verenigingsprotocol zowel aan het NTTB- als het gemeente protocol 
voldoet. Indien dit in uw gemeente nodig is, moet u het ook nog aan uw gemeente ter goedkeuring 
voorleggen 

Gaat de NTTB de protocollen toetsen 
We hebben de vraag gekregen of de NTTB of de afdeling de protocollen en/of de zalen gaat 
goedkeuren. Dit is een verantwoordelijkheid die de afdeling niet kan en wil nemen. Naast het feit dat 
de competitieleiders geen protocol specialisten zijn, geeft het ons inziens ook een schijnzekerheid. 
Het zegt immers niets over de wijze hoe een vereniging van dag tot dag en week tot week er invulling 
aan geeft. Hetzelfde geldt voor de zalen. Naast dat het onmogelijk voor ons is alle zalen te 
controleren, is het ook een eenmalige tijdsopname die niets hoeft te zeggen over de tijd er na. 

Zoals eerder tegen de voorzitters en secretarissen gezegd, de vereniging heeft hier een eigen 
verantwoordelijkheid in richting haar eigen leden en de bezoekers. 

 



Wat als we als bezoeker vinden dat de zaal van de thuisploeg niet Corona proof is? 

Dit is een zeer begrijpelijke maar ook moeilijke vraag. Mag je als bezoeker vertrekken als je vindt dat 
de zaal van de tegenstander niet Corona-proof is? 

We hebben deze vraag voorgelegd aan de reglementscommissie. Er is op dit moment alleen een 
antwoord te geven hoe er op basis van de reglementen mee omgegaan kan en zal worden. 

Als een team direct na aankomst weer vertrekt is dat weigeren van het spelen van een 
competitiewedstrijd. Dat is volgens CR artikel 13 strafbaar, tenzij het team zich beroept op 
overmacht en de competitieleider daarmee instemt. De jurisprudentie over het begrip overmacht in 
deze situatie laat op dit moment een paar redenen zien die worden aanvaard als overmacht. In 
sommige zalen kan bij bepaalde weersomstandigheden de vloer zo glad worden dat spelen onveilig 
is. Dat is een geldige reden. Bepaalde weeralarmen zijn dat ook.  

Het niet voldoen van een accommodatie aan het Corona protocol (dat natuurlijk op dit moment nog 
niet bekend is) zou ook een reden kunnen zijn.  
 
Het oordeel hierover is reglementair aan de betrokken competitieleider. Dat zal bij Corona-eisen 
lastiger zijn dan bij de gladde vloeren of de weeralarmen. Gladde vloeren gaan meestal samen met 
weersomstandigheden (snelle afkoeling, hoge luchtvochtigheid) en dat is vaak traceerbaar. 
Bovendien zijn beide betrokken teams het hier nagenoeg altijd over eens. Weeralarmen zijn nog 
eenvoudiger. Corona-eisen zijn gebonden aan de accommodatie en niet te relateren aan externe 
situaties. Dat maakt het oordelen voor een competitieleider moeilijker. Aan de andere kant zou 
controleerbaar moeten zijn of de vereniging er zich goed aan heeft gehouden (zij het niet op ieder 
moment). 

De conclusie is dat de consequenties als een team vertrekt reglementair zijn gedekt, maar dat de 
echte invulling, de jurisprudentie, zich nog moet ontwikkelen. 

Reserveringssysteem 
Vanwege het protocol is de kans groot dat ook in uw verenigingen rekening zal moeten worden 
gehouden met het feit dat er minder spelers aanwezig kunnen zijn. Een goede planning is dan een 
noodzakelijkheid. De nieuwe reserveringsmodule van de PingPongBaas App zou een uitkomst voor 
uw vereniging kunnen zijn. Op 17 juni is hierover een Webinar voor verenigingen. 

Actie speelveld omrandingen 
Ik heb u eerder verteld dat de afdeling West bij het Bondsbureau heeft gevraagd een inkoopactie 
voor speelveld omrandingen op te zetten. Dit is in het College van Voorzitters besproken en het 
Bondsbureau heeft haar bereidheid uitgesproken. Wel gaat het BB eerst beoordelen of, op basis van 
het NTTB protocol, extra speelveld omrandingen zinvol zijn. Zo ja, dan volgt een inventarisatie bij de 
verenigingen. Zo nee hoort u hier vermoedelijk niets meer van. 

Leeftijdsgrenzen jeugd 
Omdat we hier toch vragen hebben gekregen bijgevoegd voor de zekerheid toch de leeftijdsgrenzen 
jeugd voor het seizoen 2020 – 2021. 

junioren geboren van 1-1-2003 t/m 31-12-2005 
kadetten geboren van 1-1-2006 t/m 31-12-2007 
pupillen geboren van 1-1-2009 t/m 31-12-2009 
welpen geboren op 1-1-2010 of later 

 



Tweede- en derdejaars junioren en eerstejaars senioren (geboren tussen 1-1-2002 en 31-12-2002) 
mogen zelf kiezen of zij, gedurende dat jaar, de najaar- en/of voorjaarscompetitie aan de senioren- 
en/of de jeugdcompetitie wensen deel te nemen.  
 
Tweedejaars kadetten en eerstejaars junioren kunnen in bijzondere gevallen dispensatie aanvragen 
om in de afdelingsseniorencompetitie uit te komen. In uitzonderlijke gevallen kan ook dispensatie 
worden verleend aan eerstejaars kadetten en tweedejaars pupillen. Deze aanvragen worden per 
geval beoordeeld. 
 
Dispensatieaanvragen moeten worden gericht aan de betrokken seniorencompetitieleider. 

NTTB App beschikbaar 
Het zal u niet zijn ontgaan, de NTTB App waarmee het Digitale WedstrijdFormulier (DWF) en de 
Digitale Pas mogelijk zijn, is sinds begin juni in de appstores te verkrijgen. Als u vragen krijgt hoop ik 
dat u de spelers vertelt dat het bij een nieuwe app altijd even wennen is en dat elke app enige tijd 
nodig heeft om verder te ontwikkelen. 

Dit najaar is het nog een pilot, maar de bedoeling van het Hoofdbestuur is dat het in 2021 formeel 
wordt ingevoerd. De papieren wedstrijdformulieren zullen dan verdwijnen en het DWF is dan 
vermoedelijk de makkelijkste methode om de gegevens aan de wedstrijdsecretaris aan te leveren die 
ze wel in NAS zal moeten blijven bevestigen.  

Meer informatie over de NTTB App is op deze pagina te vinden. 

Nieuwe wedstrijdsecretaris Serve 71 
Serve 71 heeft een nieuwe wedstrijdsecretaris in de persoon van Robert Versteeg. Hij is 
bereikbaar onder telefoon 06-36418024 en per email onder wedstrijdsecretaris@serve71.nl. 

 

De competitieleiders van de afdeling West 
 
Senioren duo competitie 
Henk Mes 
duocompetitie@nttb-west.nl 
06-106 108 53 (tussen 18:00 en 19:00) 
 
Reguliere seniorencompetitie 
Kelvin Heemstra 
regulierecompetitie@nttb-west.nl 
06 440 660 65 
 
Pupillen duo competitie en reguliere jeugdcompetitie 
Jeffrey Tempelman 
jeugdcompetitie@nttb-west.nl 
06 412 827 80 (na 12:00 uur) 
 
Interim voorzitter CCW 
Martijn Haalman 
voorzitterccw@nttb-west.nl 
079-3620156 


