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Aan de bestuurders van de verenigingen van de  

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND  

 

Cc: het CvV, de Afdelingsbesturen, Competitieleiders, de (plv) Bondsraadsleden, 

de Afdelingsondersteuners, het HB en het personeel 

 

 

 

Onderwerp Datum 

We mogen weer! 12 mei 2021 

 

 

Beste verenigingsbestuurders,  
 
Ruim 5 maanden hebben wij onze sport niet kunnen beoefenen, nadat medio oktober 2020 Nederland in 
lockdown ging. Sinds die tijd zijn we als gezamenlijke (binnen-)sport voortdurend in contact geweest met 
de overheid om de sport te heropenen, met aandacht voor de positieve gezondheidsaspecten van sport. 
Maar tot nu toe niet met het gewenste resultaat. 
 
Het Openingsplan gaf weer perspectief en ruim een week later dan gehoopt mag de binnensport weer 
open, als we daarvan aanstaande maandag bevestiging krijgen Dan kunnen we weer tafeltennissen, 
uiteraard met inachtneming van de basisregels (Wassen-Afstand-Testen), het Sportprotocol (reserveren, 
documenteren, hygiëne) en de toepassing binnen tafeltennis (laatste versies altijd te vinden in het NTTB 
Coronadossier; rechtsboven). Namens het bestuur en de afdelingen wens ik u alvast veel speelplezier. 
Zo kunnen we dit seizoen toch nog spelend afsluiten, al zullen er geen wedstrijden of evenementen als 
clubtoernooien gespeeld meer kunnen worden (met als uitzondering de eredivisiefinale heren van 
komende donderdag en vrijdag, voor de tafeltennisfans te volgen op ons YouTube kanaal).  
 
Waarschijnlijk zullen veel verenigingen net als vorig jaar de zomer benutten om (gedeeltelijk) open te 
blijven en zoveel mogelijk te spelen. Om zich zo voor te bereiden op een nieuw seizoen dat hopelijk weer 
als vanouds is met trainingen en wedstrijden voor iedereen en de gezelligheid die daarbij hoort.  
Hierbij kan het het PingPongbaas reserveringssysteem een hulpmiddel zijn. De NTTB stelt dit systeem 
weer gratis beschikbaar voor de verenigingen en leden. Ruim 40 verenigingen hebben hier vorige zomer 
al gebruik van kunnen maken met als doel op een veilige en beheersbare wijze de tafels beschikbaar te 
stellen aan de leden. Aanmelden of meer informatie aanvragen over dit systeem kan via: 
bazen@pingpongbaas.club. 
Het bestuur, de afdelingen en het Bondsbureau zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe 
seizoen, met alle activiteiten om spelers en liefhebbers van de tafeltennissport te kunnen laten genieten.  
 
Als laatste eindig ik met mijn vaste slogan:  
de NTTB zijn en blijven we samen!  
 
Met vriendelijke groet,  
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND  
 
 
 
 
Jan Simons  
Uw voorzitter 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.nttb.nl/coronadossier/
https://www.nttb.nl/coronadossier/
https://www.youtube.com/c/nederlandsetafeltennisbond
mailto:bazen@pingpongbaas.club

