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NTTBWest Voorzitter

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: vrijdag 28 augustus 2020 13:19
Aan: NTTBWest Secretaris
CC: 'Antoni Mets'; 'Sven Groot'
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West XI: nabrander 3

Beste sportvrienden, 
 
Ik werd er op opmerkzaam gemaakt dat de tekst op de site van de Bond over het wisselen van helften is aangepast. 
De tekst uit de onderstaande mail was een kopie (copy>paste) van de tekst in het bericht. De tekst op de site is 
aangepast en er staat nu dat het wedstrijden met Bondsscheidsrechters betreft en dat kan natuurlijk tot verwarring 
leiden. De regel is nu: 
 
Wedstrijden: het Hoofdbestuur heeft de spelregels tijdelijk aangepast en besloten dat: 
– In wedstrijden waar een bondsscheidsrechter is aangesteld, er niet gewisseld wordt van kant. 
– In wedstrijden waar geen bondsscheidsrechter is aangesteld de spelers zelf mogen bepalen of ze wisselen van kant 
 
Dit betekent dat de 2e regel van toepassing is op de wedstrijden in de afdeling. Artikel 20 van het 
Competitiereglement geeft aan dat er een scheidsrechter moet zijn, wij hebben als AB dus (formeel) geen 
mogelijkheid om aan te geven dat we het goed vinden dat er geen scheidsrechter en dat de spelers zelf tellen (die 
vragen zijn ons wel gesteld).  
 
De vraag is hier dus met verstand mee om te gaan. Ik herhaal hier wat ik eerder schreef:  
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.  
 
Mochten er weer nieuwe zaken zijn houd ik u zeker op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 
 

                             
 

Van: NTTBWest Voorzitter  
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 13:51 
Aan: NTTBWest Secretaris <secretaris@nttb-west.nl> 
CC: 'Antoni Mets' <penningmeester@nttb-west.nl>; 'Sven Groot' <Afdelingsondersteuner@nttb-west.nl> 
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West XI: nabrander 2 
 
Beste sportvrienden, 
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Omdat vast niet iedereen regelmatig de site van West bezoekt (zou u wel moeten doen natuurlijk) óf die van de 
NTTB, stuur ik u al snel weer een 2e nabrander. Ik heb een licht vermoeden dat dit vaker zal moeten gebeuren dus 
misschien moet ik maar op een andere titel overgaan. 
 
In ieder geval, vandaag werd ook ik verrast op de site dat het HB een aantal besluiten had genomen of herbevestigd 
ten aanzien van de Corona maatregelen. Het mooie is dat het deels aanvullend is op mijn laatste bericht aan u. Ik 
heb ze niet per e-mail ontvangen dus ik neem aan u ook niet. Om deze reden stuur ik ze ter informatie graag aan u 
door. Het betreft: 
 
Wedstrijden: het Hoofdbestuur heeft de spelregels tijdelijk aangepast en besloten dat: 
– In wedstrijden waar een scheidsrechter is aangesteld, er niet gewisseld wordt van kant. 
– In wedstrijden waar geen scheidsrechter is aangesteld de spelers zelf mogen bepalen of ze wisselen van kant. 
 
Vervoer 
– In het Protocol Verantwoord Sporten is dit onderwerp beschreven. We volgen deze richtlijnen. 
 
NB Ik heb het tweemaal nagelezen, maar er staat niets in over vervoer, auto, reizen etc. Wat er wel staat is dat men 
1,5 meter afstand moet houden, maar ook weer niet wat men moet doen als men bijvoorbeeld in een auto bij elkaar 
zit. We weten echter dat in het openbaar vervoer dan een mondkapje vereist is en ook de FAQ geeft een antwoord: 
Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je huishouden in één 
vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden 
 
Kleedkamers en douchen 
De protocollen laten het toe om de kleedkamers en douches te gebruiken, mits deze aan de afstands- en hygiënevoorwaarden 
voldoen. Een aanvullend advies: laat bij beperkingen alleen uitspelende teams douchen. 
 
Publiek 
– Publiek bij wedstrijden is toegestaan mits de richtlijnen hiervoor gehanteerd worden. Deze zijn uitgewerkt in de Handreiking 
toeschouwers bij sportwedstrijden. 
Algemeen advies luidt: vermijd drukte, dus beperk het aantal toeschouwers. 
 
Gebruik van ballen 
In het Protocol Verantwoord Sporten is aangegeven dat het gebruik van meerdere ballen is toegestaan. Advies daarbij is wel om 
vooraf en achteraf de handen goed te wassen. 
 
NB Ik zou zelf daarnaast adviseren de ballen tussendoor schoon te maken met . 
 
Verschillen per vereniging 
Besef dat de verschillen per locatie (omvang locatie, kantine, kleedkamers/douchen en het besluit van de gemeente) groot 
kunnen zijn. Houd daarom, naast de situatie bij je eigen vereniging, ook rekening met de situatie van verenigingen waar je op 
bezoek gaat! Informeer bij twijfel vooraf naar de situatie bij de andere club. 
 
Rol van de gemeente 
In alle gevallen kan een gemeente besluiten om af te wijken van de protocollen of zelfs besluiten om een accommodatie 
gesloten te houden. Laten we ons gezonde verstand gebruiken en drukte blijven vermijden. Gezelliger en leuker wordt het er 
misschien niet op, maar na het lange wachten en niet kunnen sporten is het voor ons allen van groot belang dat de competitie 
weer kan starten. 
 
Ook de FAQ van NOC/NSF is aangepast. Het volledige bericht op de site van de NTTB is hier te lezen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 
    


