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NTTBWest Secretaris

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: zondag 22 november 2020 15:06
Aan: NTTBWest Secretaris
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West XVII

Beste sportvrienden, 
 
Corona 
Nadat ik u afgelopen week een laatste update had gestuurd rond Corona op basis van de communicatie van het 
Hoofdbestuur/Bondsbureau de NTTB, werd ik er door één van u op opmerkzaam gemaakt dat de laatste 
interpretatie van de regels (dat het alleen een advies is om geen dubbel te spelen) niet in lijn was met de vorige 
interpretatie van dezelfde regels (we zijn immers weer terug naar de regels van 13 oktober jl). Ik ben haar daar zeer 
dankbaar voor. 
 
Om die reden heb ik Jan Simons, de voorzitter van de NTTB, meteen gevraagd wat juist is. Ik heb hem de volgende 
vraag gesteld (dit is de tekst van mijn mail): 
 

De Bond heeft op deze pagina https://www.nttb.nl/terug-naar-gedeeltelijke-lockdown/) de volgende tekst 
gecommuniceerd  
 

 Het NTTB-advies blijft om één duo per tafel te hanteren, maar dat is nu geen verplichting meer 
(wel het maximum van een groep van vier). 

 
Dit is in deels lijn met de pagina waarnaar in dat artikel wordt verwezen van 13 oktober waarin staat: 
 

 Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand 
te houden. 
-> 2 spelers per tafel, geen dubbel, om zo de 1,5m te handhaven 

 Maximaal 4 personen mogen samen sporten 
-> advies: 2 spelers per tafel, niet wisselen, zodat je altijd binnen de 4 personen blijft 

 
Dit was voor verenigingen al verwarrend want de Bond schrijf in de eerste bullet dat dubbel niet is 
toegestaan en in de tweede bullet dat het een advies is om met twee per tafel te spelen. 
 
In jouw brief van 14 oktober jl. die gaat over de persconferentie van 13 oktober en de gedeeltelijke 
lockdown schrijf je: 
 

 Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te 
houden. [Voor tafeltennis betekent dat: geen dubbel meer spelen!]  

 
Zou je voor de helderheid van de verenigingen (in ieder geval die in West), aan kunnen geven of ze wel of 
niet dubbel mogen spelen tijdens trainings- of spelavonden. Mag het helemaal niet of mag het inderdaad 
formeel wel maar het een advies is om niet dubbel te spelen.  

 
Ik heb echter op deze essentiële vraag voor de verenigingen en spelers geen antwoord mogen ontvangen. 
 
Om die reden zal de afdeling zelf een interpretatie moeten geven. Ik voel ik me verplicht om te 
concluderen/interpreteren dat dubbel spelen in de vereniging op dit moment niet is toegestaan. Het is geen advies 
maar een verbod.  
 
ZHK 
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Zoals u op de site en in de berichten hebt kunnen lezen is het ZHK gepland in het tweede weekend van januari. Dit 
lijkt apart, want de andere afdelingen hebben dat toernooi minimaal een half jaar uitgesteld. De voorbereiding 
duurt echter maanden (waaronder de contracten) dus er moest al enige tijd geleden een keuze worden gemaakt of 
het mogelijk zou zijn om begin januari de ZHK te organiseren. 
 
Wat onze afdeling speciaal maakt is dat de Commissie Organisatie Toernooien (COT) niet alleen de eigen toernooien, 
maar ook het NK B/C/D/E organiseert en dit heeft kunnen doen in de periode tussen de beide Corona golven. De 
ervaring die ze hier op hebben kunnen doen, de ervaring met de NJM voorronden in het najaar en de bereidheid om 
het desnoods twee keer te organiseren was voldoende om de keuze te maken het in het tweede weekend van 
januari te organiseren. Wel zijn de dagen omgewisseld want als er weer competitie gespeeld zou worden, dan speelt 
jeugd en landelijk (licentie A - C) immers op zaterdag en moeten ze zondag de ZHK spelen. De senioren (licentie D - H 
spelen op zaterdag.. Gelukkig hebben we afspraken met de verhuurder van de hal mochten de Corona maatregelen 
het onmogelijk maken om te spelen. 
 
Ruimte voor ondersteuning verenigingen 
Het afdelingsbestuur had een verzoek bij de Bondsraad van gisteren ingediend dat mogelijk en hopelijk zou kunnen 
leiden tot meer (afdelings)ondersteuning in de afdeling West. Wij hebben immers veel plannen en veruit het 
grootste aantal verenigingen en spelers van alle afdelingen, bijvoorbeeld drie keer meer dan de twee kleinste 
afdelingen van de Bond, maar we krijgen allemaal evenveel afdelingsondersteuning. Dit voorstel is door de 
Bondsraad helaas (letterlijk) binnen één minuut op voorstel van Jan Simons niet opgepakt en in een la geschoven. 
Wij zullen natuurlijk de opdracht van onze ALV om zoveel mogelijk van alle (innovatieve) plannen te realiseren nog 
steeds zo goed mogelijk invullen.  
 
Overigens kunnen we altijd versterking gebruiken voor onze Commissie VerenigingsOndersteuning (CVO). Voor 
informatie kunt u altijd contact opnemen met Sven Groot, onze Afdelingsondersteuner 
(afdelingsondersteuner@nttb-west.nl). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 

       
 


