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Beste sportvrienden, 
 
Het Afdelingsbestuur heeft gisterenavond op basis van de beschikbare informatie, waaronder veel berichten van 
verenigingen de afgelopen week, een beslissing genomen over het wel of niet spelen van dubbel in de senioren 
najaarscompetities in de afdeling West. 
 
Het Afdelingsbestuur kiest er voor om vast te houden aan het eerder genomen besluit: er wordt dit najaar geen dubbel 
gespeeld in de senioren afdelingscompetities. In de beide jeugdcompetities mag natuurlijk wel worden gedubbeld. 
 
Voor de reguliere senioren competitie betekent dit dat een wedstrijd zal bestaan uit negen enkelspelen, in de duo 
senioren competitie zal het dubbel  worden vervangen door een extra enkelspel. De vorm van dit extra enkelspel zal een 
paar weken voor de competitie bekend worden gemaakt. 
 
Voor alle helderheid, het is een besluit dat van toepassing is op de competitie. Elke vereniging heeft in de eigen zaal een 
eigen verantwoordelijkheid om te kiezen of dubbel spelen tijdens de training en het vrij spelen wel of niet is toegestaan. 
 
Aan de ene kant was het geen eenvoudig besluit, dubbel kan immers leuk zijn, aan de andere kant was het een zeer 
eenvoudig besluit. Voor ons staat voorop dat alle spelers in de afdeling met een veilig gevoel hun sets moeten kunnen 
spelen en dat geen enkele speler wordt uitgesloten of voelt dat hij/zij niet deel kan nemen omdat het veilige gevoel 
ontbreekt. Wij zijn er als afdeling voor alle leden die competitie willen spelen, jong en oud, gezond en meer kwetsbaar en 
zij die elke week spelen en zij die dit zo nu en dan doen. Zoals Jan Simons, de voorzitter van de NTTB steeds zegt: “De 
NTTB dat zijn wij samen”, hetgeen betekent dat we samen verantwoordelijkheid dragen en met elkaar rekening moeten 
houden. 
 
Graag wil ik u kort meenemen in onze gedachtegang. Wij hebben drie opties overwogen: altijd een dubbel, geen dubbel 
en een oplossing ertussen: alleen dubbelen als er twee spelers per team zijn die wel willen dubbelen. 
 
Bij de beoordeling hebben we de argumenten die eerder zijn genoemd meegenomen. Hieronder vallen dat er is geen 
direct RIVM of NOC*NSF advies dat zegt dat dubbel bij tafeltennis is toegestaan, dat tafeltennis geen contactsport is 
waarin het wordt gedoogd, dubbel geen essentieel onderdeel van een wedstrijd is (hetgeen zou betekenen dat de 
wedstrijd niet gespeeld kan worden zonder dubbel), tafels in de afdeling dicht naast elkaar mogen staan en een niet 
onaanzienlijk deel van onze competitie spelende leden van gevorderde leeftijd is. 
 
Daarnaast hebben we natuurlijk ook de resultaten van de omvraging bij de verenigingen meegenomen. Van de 
competitie spelende verenigingen (90 van de 96) heeft 75% gereageerd, wat een representatief beeld oplevert. Veel 
verenigingen hebben niet alleen een oordeel, maar ook veel aanvullende informatie meegestuurd (stemverhoudingen, 
wat ook acceptabel is etc). Er is een (kleine) meerderheid om dubbel te spelen, als we de meningen op basis van het 
aantal competitiegerechtigde spelers per vereniging nemen, is het verschil het kleinst. Alles bijeen geeft een niet 
onbelangrijk deel van de verenigingen aan dat er niet gedubbeld moet of hoeft te worden. 
 
Opmerkingen die vaker door verenigingen zijn meegestuurd zijn onder meer: 

- De meerderheid van de leden was voor, maar er waren ook veel tegenstemmers; 
- Wij stemmen als vereniging voor, maar accepteren als het ‘nee’ wordt; 
- We hebben akkoord van de gemeente op ons protocol omdat we hebben aangegeven niet te dubbelen; 
- Als het ‘ja’ wordt zullen we een groot aantal of alle teams moeten terugtrekken; 
- We hebben onze teams ingeschreven voor een competitie waar geen dubbel in gespeeld zou worden; 
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- Het Hoofdbestuur moet beslissen en niet het Afdelingsbestuur en dus zijn we voor dubbelen. 
 
Het was snel duidelijk dat de optie om überhaupt te dubbelen geen optie was. In de overweging om te kiezen voor 
‘dubbel mag als minimaal twee spelers per team willen dubbelen en anders wordt er een extra enkelspel gespeeld’, is 
onder meer het volgende meegewogen: 
 

- De spelers hebben dan een keuze, mits deze niet al door hun vereniging wordt opgelegd (zie hieronder); 
- Veel verenigingen zullen het in hun thuiszaal niet toestaan zodat er op veel plaatsen niet gedubbeld zou mogen 

worden; 
- Het is mogelijk dat spelers zich onder druk gezet zouden kunnen voelen en zich hierom niet veilig voelen; 
- Omdat het elke wedstrijd anders kan zijn kan dit voor onrust zorgen; 
- Het is mogelijk dat spelers die zich met het eigen dubbel niet veilig voelen, er mee geconfronteerd worden 

omdat er op de tafel ernaast wel gedubbeld wordt, waardoor ze zich toch onveilig kunnen voelen; 
- Men mag wel in de auto bij elkaar zitten; 
- Buiten het speelveld moeten de gewone 1,5 meter afstand regels in acht worden genomen. 
 

Alles bijeen, de  bovengenoemde overwegingen en de meningen en informatie van de verenigingen, zijn wij van mening 
dat ook deze optie voor het najaar niet de juiste keuze is.  
 
De meest heldere, eenduidige, niet voor (ter plaatse) discussie vatbare keuze is om in het najaar geen dubbel te spelen 
in de seniorencompetities (met een extra enkelspel in duo). Alleen dan kunnen alle competitiespelers die willen spelen 
ook spelen, alleen dan kan iedereen zich zo veilig mogelijk voelen. Het gaat uiteindelijk maar om tien wedstrijden in het 
najaar en alle enkelspelen kunnen gewoon gespeeld worden.. 
 
 
Met sportieve groet, namens het bestuur, 
 

 
 
Martijn Haalman, 
 
Voorzitter Afdeling West NTTB 
 
 
 
 
 
Cc:  Competitieleiders afdeling West 
 Voorzitters afdelingen NTTB 
 Afdelingsondersteuner afdeling West 

Jan Simons – voorzitter NTTB 


