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NTTBWest Voorzitter

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: maandag 29 juni 2020 14:07
Aan: NTTBWest Secretaris
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West IX: antwoorden op vragen nav 

de protocollen

Beste sportvriend, 
 
De laatste dagen is mij, naar aanleiding van het binnensportprotocol van de NTTB een aantal vragen gesteld , 
waarbij die of nu wel of niet gedubbeld mag worden het vaakst voorkwam. Ik vermoed dat deze vragen bij meer 
verenigingen leven, vandaar dat ik mijn eigen, persoonlijke (niet van het AB dus) beeld zal geven over wat er wel en 
niet mag en wel en niet nodig is. 
 

1. Het gaat niet alleen om het NTTB binnensportprotocol, maar in eerste instantie om het NOC*NSF protocol 
waarop het NTTB protocol alleen maar een aanvulling is; 

2. Beide protocollen zijn adviezen, waardoor de verenigingen kunnen denken dat het niet hoeft. Het NTTB 
protocol zegt hierover: ‘Alle genoemde maatregelen in het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF zijn 
verplicht en dienen door de verenigingen toegepast te worden’. Van de NTTB aanvullingen heeft Jan Simons, 
de voorzitter van de NTTB, mij persoonlijk verzekerd dat het inderdaad alleen adviezen zijn. Persoonlijk 
denk ik echter dat ook de NTTB adviezen door verenigingen opgevolgd zouden moeten worden; 

3. In diverse media is er over gesproken dat vanaf 1 juli ook bij binnensporten geen 1,5 meter hoefde te 
worden aangehouden als dit door de sport niet mogelijk is. In het NOC*NSF protocol staat het op twee 
plaatsen:  

a. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering 
gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo 
kort mogelijk los te laten; 

b. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit betekent dat indien 
onvermijdelijk tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter afstand aangehouden hoeft te 
worden;  

 
Ik vermoed dat de NTTB hier antwoord op heeft willen geven in de opening door te zeggen: ‘Tafeltennis in 
het algemeen:’ 

 Tafeltennis is een individuele sport 
 Tafeltennis is GEEN contactsport 

 
Zowel de term ‘algemeen’ als het feit dat de termen ‘individuele- en contactsport’ niet worden genoemd in 
het NOC*NSF protocol kan verwarrend zijn. Mijn persoonlijke interpretatie is dat de NTTB wil zeggen: 

 Tafeltennis is een sport die normaal door individuen wordt gepeeld (kan op 1,5 meter afstand) en 
dat dubbel een niet individuele variant is die niet essentieel is voor het tafeltennissen op zich; 

 Tafeltennis is geen sport waar minder dan 1,5 meter mag in spelsituaties waar dit niet te voorkomen 
is (vergelijk ‘voetbal’).  

 
Dit betekent mijns inziens dat dubbelspel niet valt onder de regels waar men minder dan op 1,5 meter van 
elkaar mag sporten. Dubbelen is voorlopig (nog) niet toegestaan. 
 
Uit het NOC*NSF protocol was af te leiden dat jeugd tot 18 jaar wel binnen 1,5 meter mag sporten en dus 
wel mag dubbelen. 
 
Ook het feit dat de benodigde aanpassing van het Competitie Reglement die hiervoor nodig zijn door het HB 
op de agenda van de komende Bondsraad zijn gezet en niet zijn ingetrokken, geeft hier zekerheid over. Als 
afgeleide hiervan staat de aanpassingen in het AfdelingsCompetitie Reglement op de agenda van de 
komende ALV van West. Mocht de 1,5 meter regel voor de aanvang van de competitie veranderen (wat ik 
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persoonlijk niet verwacht in verband met de kans op een tweede golf), zijn de wijzigingen zo geformuleerd 
dat er na een besluit van het Hoofdbestuur alsnog dubbel gespeeld kan worden.  
 
In West vullen we dit in de najaarscompetitie als volgt in. De reguliere competitie gaat negen single 
wedstrijden spelen, het dubbel vervalt. In de duo competitie gaan we een andere vijfde wedstrijd (in plaats 
van het dubbel) spelen. Wat voor wedstrijd dat wordt is nog niet bekend.  

 
4. In mijn informatiemail van afgelopen vrijdag aan de verenigingsbesturen ben ik ingegaan op de vraag wat de 

afmetingen van een speelveld moeten zijn omdat de aanvullingen in het NTTB protocol daar niet helemaal 
helder over waren. Ik heb aangegeven dat, hoewel het advies alleen spreekt over de richtlijn dat een 
speelveld 9 * 4,5 meter moet zijn, ook de niet benoemde richtlijn voor afdelingen van de overlappende 
velden van toepassing is. Voor de zekerheid heb ik nog bij Jan Simons nagevraagd of hetgeen mijn 
interpretatie was klopte en dat was zo. Hij gaf aan: ‘Het is aan de verenigingen zelf om te beoordelen op 
welke wijze ze een situatie willen creëren waar de leden en de bezoekers zich ok bij voelen’. 

 
Ik zou ook hier graag een persoonlijke noot bij willen zetten. Ik wil ten sterkste aanraden om, behalve als 
het echt, echt niet anders kan vanwege de afmeting van de zaal, elke tafel een speelveld van 9*4,5 meter 
te geven en bij voorkeur ook op de lange zijde speelveld omrandingen gebruiken. Tafeltennis is toch ook 
een inspanningssport waarbij spelers continue allerlei vormen van vocht verspreiden. Covid19 heeft ook een 
eerste fase van vijf dagen waarin een besmet iemand geen verschijnselen heeft en sommigen hebben nooit 
verschijnselen maar zijn wel besmettelijk. Na de vakantie waar we met elkaar weten dat de 1,5 meter 
minder gehandhaafd zal worden, is de kans aanwezig dat er meer mensen besmet zijn dan nu. Houd daarbij 
ook rekening met ruimte buiten het speelveld voor eventuele toeschouwers en ruimte voor spelers en 
toeschouwers om, rekening houdend met die 1,5 meter, door de zaal te lopen. Het is niet eenvoudig, maar 
het moet (met beperkingen) toch mogelijk zijn  

 
 
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. 
 
Vanwege de diverse vragen, maar zeker ook omdat ik het idee had dat we zo veilig mogelijk met elkaar het najaar in 
moeten gaan, stuur ik u deze toch boodschap met deels mijn persoonlijke mening in deze. Ik hoop dat ik daarmee 
voor u niet te ver ben gegaan.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 
    

                                  
 


