
Nederlandse ïaÍéltènnlsbond

Aan de bestuurders van onze verenigingen
Via de voorzitter, secretaris en penningmeester

Cc: Afdelingsbesturen, competitieleiders, wedstrijdsecretarissen,
leden van de Bondsraad en het Hoofdbestuur, medewerkers

Onderwerp
Vervolg aanpak hervatten van de competitie

o
jqorTTB

Uw kenmerk

Geachte bestuurders van onze verenigingen,

Zoals in onze brieÍ van 23 oktober aangekondigd hebben het Hoofdbestuur en de afdelingsvoorzittèrs de
ontwikkelingen gevolgd en deze in meerdere gesprekken met elkaar besproken. Een aantal afdelings-
voorzitters heeÍt de ontwikkelingen eveneens met hun afdelingscompetitieleiders besproken. Volgens
aÍspraak geven wU u na de mededelingen van de overheid van 27 oktober en 3 november een korte
update van de huidige situatie en mogelijkheden.

Helaas kunnen wij op dit moment nog niet heel concreet worden en data voor de hervatting van de
aÍdelings- en landelÍke competitie noemen. ln onze volgende brief hopen wij mèer informatie over de
herstart van de competitie le kunnen delen. Wij zullen hiervoor de nadere informatie van de overheid
moeten afwachten om te weten of de maatregelen worden versoepeld. Wel willen wij in afstemming met
de voorzitters van de afdelingen de uitgangspunten voor het hervatten van de competitie benoemen:

Uitgangspunten hervatten Compètitie
'1. We willen nog steeds de najaarscompelitie zo snel mogelUk hervatten, rekening houdend met wat

mogelijk is en afhankelijk van de maatregelen. Zoals het er nu uitziet zal dat helaas pas begin
van het komende jaar zijn.

2. Om tegemoet te komen aan de vraag om promotie en degradatie mogelijk te maken wordt
oveMogen de najaarscompetitie in het begin van 2021 uit te spelen. De afdelingen hebben de
intentie uitgesproken de najaarscompetitie allemaal op dezelfde wijze uit te spelen. Binnen deze
aÍspraak is maatwerk per afdeling mogelijk. Hetzelfde geldt ook voor de landelijke competitie.

3. Voor het spelen van een volwaardige voorjaarscompetitie geldt dat ook hiervoor maatwerk
mogelijk is als dit nodig is.
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en (de voor tafeltennis belangriike punten)
. TaÍeltennistrainingen blÍven mogelijk.
. Voor binnensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). En er

geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimle. Er mogen meerdere groepjes naast
elkaar sporten als:

a. de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
b. er een duidelijke afbakening is tussen de verschillende groepjes (2 spelers pertafel, dus

niet dubbelen),
c. zij nietmengen (wissel niet, dus train met'l trainingspartner gedurende detraining).

Groepslessen zijn verboden.
Sporten voor volwassenen is alleen loegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter
afstand te houden.
Er worden geen wedstrijden gespeeld.
Voor door NOC'NSF erkende topsporters (bijvoorbeeld op Papendal) gelden uitzonderingen.
Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1 ,5 meter
afstand te houden. l\.4aar er worden geen wedstrijden gespeeld en kinderen met klachlen blijven
thuis
Publiek bij sport is niet toegestaan.
Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Het NTTB-protocol voldeed al aan de aangescherpte maatregelen en heeft een kleine lekstuele update
gehad:

httos/www.nttb.nl/wo-contenUuploads/2020l1 í /2020'l 104-AANVULLINGEN-NTTB-op-Protocol-
Verantwoord-Sporten-.pdf

Wij blijven de berichtgeving van de overheid (regering, RIVN/t, ON,llT) en NOC'NSF volgen en houden
regelmatig contact met de afdelingen voor vervolgoverleg. Het streven blrjft dat wij eind november / begin
december wat betreft de competitie concrete informatie kunnen geven.

Om een aanvullende bijdrage aan het bestrijden van de pandemie te leveren zijn alle landelijke kainings-
activiteiten uitgesteld. Dit om ook hier de nietnoodzakelijke reisbewegingen te verminderen. Ook in vele
afdelingen wordt dit toegepast of oveMogen. Wij vragen nu ook nadrukkelijk aan de verenigingen om dit
toe te passen en bÍvoorbeeld niet naar andere verenigingen te reizen om daar te trainen.

Los van de leleurstelling dat wij de competitie hebben moeten onderbreken blijven wij erg blij dal het nog
steeds mogelijk is om te kunnen trainen bij onze verenigingen en wij wensen iedereen daar veel
spelplezier.
Wij roepen u op de protocollen binnen de verenigingen nauwgezet te volgen en hopen dat al onze leden
deze pandemie gezond doorstaan.

De NTTB zijn en blijven w, samen!

vriendelijke groet,
ERLANDSE TAFELTENNISBOND
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Uw voorzitter


