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Beste verenigingsbestuurders, 
 
Vóór de zomervakantie konden we verheugd constateren dat we steeds meer ruimte kregen om onze 
sport zonder al te veel beperkingen te beoefenen en te organiseren. Zoals u weet zijn vorige week op de 
persconferentie een aantal versoepelingen aangekondigd, zoals het vervallen van de 1,5 meter 
maatregel. 
 
Aan de andere kant wordt het coronatoegangsbewijs (CTB) ingezet op locaties waar het door het loslaten 
van de 1,5 meter drukker kan worden, zoals met name in de horeca. En dat raakt ons, want sportkantines 
zouden daar onder vallen. 
 
De sport is daarop de hele week in gesprek geweest met de overheid, zoals was te volgen in ons 
coronadossier op nttb.nl. Dit heeft geresulteerd in een verduidelijking van de grenzen waar sport (geen 
CTB) overgaat in horeca (wel een CTB). 
 
Coronatoegangsbewijs 
Wanneer is een CTB nodig: 

 voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden* gedeelte voor horeca; 

 wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart in een café/restaurant. 
 

Wanneer is geen CTB nodig: 

 voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken; 

 het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horecagedeelte; 

 voor het beoefenen van sport in bijvoorbeeld buurthuizen, mits het horecagedeelte afgescheiden 
is van de andere activiteiten. 

 

* Hoe de club ervoor zorgt dat het horecagedeelte in een accommodatie afgescheiden is van de rest van 
de ruimte is aan de club zelf, als maar duidelijk zichtbaar is waar het afgescheiden horecagedeelte begint 
en eindigt. Ook moet dit gedeelte duidelijk afgescheiden zijn van het gedeelte waar je eten en drinken 
kunt afhalen. De afscheiding kan bijvoorbeeld zichtbaar zijn met een lint, tape of een plantenbak. 
 

 

 

 

 



 

   
 

Professionele sportwedstrijden en topcompetities 
Voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities geldt dat een CTB verplicht is. Hierbij 
wordt verwezen naar de competities en clubs die vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming 
hadden om te trainen en wedstrijden te spelen. De eredivisie tafeltennis valt daar onder, hoewel we 
alleen voor de eredivisiefinale (heren) gebruik hebben gemaakt van deze toestemming. Bij de NK-A in 
Zwolle zullen we gebruik maken van het CTB. 
 
Beste mensen, we maken weer een klein stapje vooruit in het ‘nieuwe normaal’, waarin we onze mooie 
sport kunnen beoefenen. De afgelopen twee weken ben ik op bezoek geweest in vijf afdelingen om onze 
organisatie-ontwikkeling toe te lichten. Een aantal leden hebben daarbij hun zorgen uitgesproken en mij 
de vraag gesteld: “Gaat iedereen zich wel aan de maatregelen houden?” Uiteraard heb ik geantwoord dat 
ik hiervan uitga! Ik reken op u! 
 
Rest mij u alvast een goed tafeltennisseizoen te wensen en als laatste eindig ik met mijn vaste slogan: 
“De Nederlandse Tafeltennisbond zijn en blijven we samen!” 

 

Met vriendelijke groet, 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
 
Jan Simons 
voorzitter 

 

 


