Aanpak voor het hervatten van de
competities

Helaas kan de Nederlandse Tafeltennisbond
nog niet concreet worden en geen data voor de hervatting van de afdelings- en landelijke
competitie noemen. De bond zal de informatie van de overheid moeten afwachten om te
weten of de coronamaatregelen worden versoepeld. Wel benoemen we in afstemming met
de voorzitters van de afdelingen de uitgangspunten voor het hervatten van de competitie.
Uitgangspunten hervatten Competitie
1. We willen nog steeds de najaarscompetitie zo snel mogelijk 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 overwogen 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 afspraak 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.
Trainen (de voor tafeltennis belangrijke punten)
1. Tafeltennistrainingen blijven mogelijk.
2. Voor binnensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief
instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er
mogen meerdere groepjes naast elkaar sporten als:
1. de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
2. er een duidelijke afbakening is tussen de verschillende groepjes (2 spelers per
tafel, dus niet dubbelen);
3. zij niet mengen (wissel niet, dus train met 1 trainingspartner gedurende de
training).
3. Groepslessen zijn verboden (vanaf 18 jaar)

4. Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5
meter afstand te houden.
5. Er worden geen wedstrijden gespeeld.
6. Voor door NOC*NSF erkende topsporters (bijvoorbeeld op Papendal) gelden
uitzonderingen.
7. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen
1,5 meter afstand te houden. Kinderen met klachten blijven thuis.
8. Publiek bij sport is niet toegestaan.
9. Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Het NTTB-protocol voldeed al aan de aangescherpte maatregelen en heeft een kleine
tekstuele update gehad. Wij blijven de berichtgeving van de overheid (regering, RIVM, OMT)
en NOC*NSF volgen en houden regelmatig contact met de afdelingen voor vervolgoverleg.
Het streven blijft dat wij eind november / begin december wat betreft de competitie
concrete informatie kunnen geven.
Trainen
Om een aanvullende bijdrage aan het bestrijden van de pandemie te leveren zijn alle
landelijke trainingsactiviteiten uitgesteld. Dit om ook hier de niet-noodzakelijke
reisbewegingen te verminderen. Ook in vele afdelingen wordt dit toegepast of overwogen.
Wij vragen nu ook nadrukkelijk aan de verenigingen om dit toe te passen en bijvoorbeeld
niet naar andere verenigingen te reizen om daar te trainen.
Los van de teleurstelling dat wij de competitie hebben moeten onderbreken blijven wij erg
blij dat 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.

