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NTTBWest Voorzitter

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 22:17
Aan: NTTBWest Secretaris
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West VIII: een helderheid over één 

aspect van het protocol

Beste sportvriend, 
 
Vanavond hebben we de protocollen van NOC*NSF gehad waaraan we moeten voldoen vanaf 1 juli. Het biedt ons 
veel mogelijkheden om te spelen, maar heeft ook een aantal kaders waaraan we ons zullen moeten houden. 
 
Er is één regel waar verwarring over zou kunnen ontstaan en waar ik graag helderheid over wil geven. 
 
Het protocol dat we net hebben ontvangen geeft als advies: ‘Handhaaf de richtlijnen die gelden voor de 
afdelingscompetitie, dus per tafel een door speelveldomrandingen afgezette vrije speelzone van 4.5 x 9 
meter’.  
  
In het Competitie  Reglement in artikel 6, lid 6 staat echter ook de volgende richtlijn voor afdelingscompetitie: ‘In de 
afdelingsklassen is een afscheiding aan de lengtezijde niet verplicht en mag de vrije ruimte aan de 
lengtezijde van de tafel de vrije ruimte van de naastgelegen tafel overlappen. 
 
Het advies om de richtlijn te handhaven is dus ook van toepassing op de niet genoemde tweede richtlijn: ‘In de 
afdelingsklassen is een afscheiding aan de lengtezijde niet verplicht en mag de vrije ruimte aan de 
lengtezijde van de tafel de vrije ruimte van de naastgelegen tafel overlappen’. Dit is dus gewoon mogelijk, het 
advies is echter om wel een vrije speelruimte van 4,5 * 9 meter met speelveldomrandingen te hebben. 
 
Laten we eerlijk zijn: we zien met zijn allen veel liever dat u vakken van 4,5 * 9 meter neemt met een afzetting. Dit 
geeft zowel uw eigen leden als de tegenstander een meer veilige omgeving. 
 
Houdt er svp ook rekening mee dat uw gemeente ook een stem heeft in wat u doet. Leg svp uw protocol voor aan uw 
gemeente om zeker te stellen dat uw gemeente het eens is met uw aanpak. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 

       
 


