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Beste sportvrienden, 
 
In de Bondsraad vergadering van vandaag, 4 juli 2020, stond het voorstel op de agenda om het Competitie Reglement 
deel III, dat over de landelijke competitie gaat, aan te passen. De aanpassing ging over het verbod om dubbel te spelen. 
Het Hoofdbestuur heeft dit voorstel echter tijdens de vergadering teruggetrokken waarmee er vanaf nu geen verbod op 
dubbelspel meer is. Voor alle helderheid, dit is een besluit voor de landelijke competitie en niet voor de afdelingen. Die 
kunnen hier allemaal zelf over besluiten. Daarom wil ik via deze weg graag uw mening vragen. 
 
Over een kleine twee weken hebben we een ALV en het Afdelingsbestuur wil de verenigingen graag de juiste 
aanpassing van het AfdelingsCompetitie Reglement voorleggen. Het voorstel dat nu voorligt is niet meer juist in het licht 
van de Bondsraad van vandaag. 
 
De landelijke competitie en de afdelingscompetitie kennen een paar (fundamentele) verschillen. De twee belangrijkste 
zijn: 

 In de landelijke competitie is een speelveld van 9*4,5 meter met omrandingen per speelveld verplicht, in de 
afdeling is de speelveldomranding niet verplicht en kunnen de lange zijden elkaar dan zelfs overlappen; 

 In de landelijke competities zitten, ten opzichte van de afdelingscompetitie, veel  jongere spelers die nog op de 
top van hun kunnen zitten. In de afdelingscompetitie zitten veel oudere spelers. 

Ik wil heel open naar u zijn, ik heb mijn persoonlijke mening afgelopen maandag in de mail ‘Wat er wel en niet 
interessant is in de afdeling West IX ‘ duidelijk gemaakt. Ik schreef daar: ‘Wat mij betreft geldt: ‘better safe than sorry’, 
‘voorkomen is beter dan genezen’. U heeft, samen met de andere bestuursleden, de verantwoordelijkheid om voor uw 
leden en bezoekers een situatie te creëren waarin ze zich niet alleen veilig voelen, maar die in praktijk ook zo veilig 
mogelijk is’. 
 
Maar mijn mening is hier minder van belang, het gaat om die van u en uw vereniging. Ik wil u dus vragen wat uw 
vereniging wil: een najaarscompetitie met of zonder dubbelspel in de senioren competities.  
 
De door Jan Simons, voorzitter van de NTTB, tijdens de Bondsraad gegeven (hier letterlijk weergegeven) toelichting is 
als volgt: “We volgen altijd RIVM, we volgen altijd NOC*NSF, op het moment als we hier van afwijken omdat we wellicht 
vanuit een onderbuik gevoel of ander gevoel zeggen ja, moeten we toch maar niet dubbelen, gewoon vanuit zekerheid of 
dat we zeggen van ‘kijk naar de leeftijd van mensen die afdelingscompetitie spelen’, dan gaan we afwijken van de RIVM 
norm en de norm van NOC*NSF en als we één keer afwijken dan weet ik weer wat er gaat gebeuren, dan komen we ook 
op een hellend vlak dus we houden ons heel erg aan dat wat onze moeder organisatie NOC*NSF en die doen dat weer 
met RIVM, aan ons voorstellen”.  
 
Ik begrijp goed waarom het Hoofdbestuur deze keuze maakt, de NTTB wil zeker niet achterblijven bij andere sporten 
waar contact of nabijheid mogelijk is. Het gaat immers om statistiek, de kans op besmetting. Het grote verschil is dat die 
andere sporten niet mogelijk zijn zonder contact of nabijheid en tafeltennis wel: in de single. Ik wil nog één ander aspect 
benoemen waar ik ook maandag over heb geschreven. Het NOC*NSF en RIVM geven geen (specifieke) adviezen over 
tafeltennis, het zijn algemene regels waarbinnen het Hoofdbestuur haar eigen conclusies trekt en besluiten neemt. 
 
De afdeling Oost heeft overigens al enige tijd sowieso geen dubbel meer in haar reguliere (en enige) competitie en ik 
vermoed dat zij vinden dat ze niet op een hellend vlak terecht zijn gekomen (los van de vraag welk hellend vlak het 
betreft).  
 

Aan de verenigingsbesturen van de afdeling West 
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Ik wil u vragen om voor donderdag 9 juli 2020 in een reactie aan mij de mening van uw vereniging te geven: bent u voor 
of tegen het spelen van dubbelspel in de seniorencompetities in de najaarscompetitie 2020? 
 
Als een niet onbelangrijk deel van de verenigingen (weging vindt zoals altijd plaats op basis van aantal leden) tegen 
dubbel is, zal het nieuwe voorstel voor de ALV dit weerspiegelen. Mochten de meeste wel willen dubbelen zal het 
huidige voorstel vermoedelijk gewoon worden teruggetrokken. 
 
Met sportieve groet, namens het bestuur, 
 

 
 
Martijn Haalman, 
 
Voorzitter Afdeling West NTTB 


