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NTTBWest Voorzitter

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: zondag 23 augustus 2020 13:39
Aan: NTTBWest Secretaris
CC: 'Antoni Mets'; 'Sven Groot'
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West XI: een eerste kleine nabrander

Beste sportvrienden, 
 
De competitie nadert met rasse schreden en het Corona virus houdt zich, hoewel de zorgen links en rechts 
toenemen, nog steeds op een zodanig niveau dat tafeltennissen gelukkig mogelijk is. Laten we allen in ons gedrag er 
aan bijdragen dat dit ook zo blijft. 
 
Ik heb net de wedstrijdsecretarissen een 2e Competitiebulletin gestuurd (ik was de afgelopen bijna 2 jaar ook interim 
voorzitter CCW) en daar heb ik (onder meer) aandacht gevraagd voor: 
 
Enkele nagekomen Corona zaken/adviezen 
Over een paar weken begint de competitie weer. We werden er op  opmerkzaam op gemaakt dat we één aspect zijn 
vergeten: de scoreborden en de scheidsrechters.  
 
Een scorebord wordt per set door iemand anders bediend én, voor zover het niet elektronisch is, worden vrijwel alle 
vellen aangeraakt (moet je hopen voor een spannend scoreverloop van een set). Mocht u gebruik willen maken van 
scoreborden wil ik u vragen deze na elk gebruik te ontsmetten. Het gebruik van scoreborden in de afdeling is echter 
niet verplicht. U kunt er ook voor kiezen de scheidsrechter alleen de stand te laten roepen. 
 
Mocht u zich eerder hebben gehouden aan het advies om de tafels elk 9 * 4,5 meter ruimte te geven en dus niet de 
4,5 meter tussen de tafels te laten overlappen, heeft u er meteen ook voor gezorgd dat de scheidsrechters 
voldoende ruimte hebben om te zitten en de kans dat een speler bij hem/haar terechtkomt beperkt is. Mocht u de 
ruimte tussen de tafels laten overlappen is het aan te bevelen het nog eens in overweging te nemen of te 
beoordelen of het nodig is voor de scheidsrechters het risico op een andere wijze te verminderen.  
 
 
In het bulletin staat overigens ook hoe in de senioren duo competitie de 5e wedstrijd ingevuld gaat worden en dat ik 
per direct stop met mijn werk als interim voorzitter CCW. De commissie is dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. 
Mocht u beide willen nalezen dan is het Competitiebulletin 2 hier te vinden. 
 
Veel sterkte en speelplezier de komende weken.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 
    

                                  
 


