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Beste verenigingsbestuurders,  

 

Het is alweer even geleden dat het Hoofdbestuur zich tot u gericht heeft met een brief over de 

coronasituatie. De snelle invoering van nieuwe maatregelen of versoepelingen heeft ertoe geleid dat we u 

voornamelijjk via de website, social media en NTTB App informeren, vaak direct na een persconferentie 

of de volgende dag. 

 

Competitie 

We zijn blij dat we weer mogen trainen en wedstrijden spelen, zonder beperkingen in tijd of leeftijden, al 
is het onder de inmiddels bekende voorwaarden. De competitie kan starten en clubs kunnen hun leden 
en gasten weer ontvangen en nieuwe leden aan de club binden door het organiseren van 
wervingsactiviteiten. 
  
De landelijke competitie start zoals gepland op 5 februari en ook veel afdelingscompetities starten in dit 
weekend, of zo snel mogelijk daarna. De afdelingen informeren zelf de verenigingen via de 
competitieleiders en de afdelingswebsites. De eerste eredivisiewedstrijd is zelfs al komend weekend. 
  
Toernooien 
Ook toernooien kunnen weer gespeeld worden, waarbij wel enkele toernooien zijn uitgesteld. Het NK is 
uitgesteld naar 22&23 oktober vanwege de benodigde voorbereidingstijd die een dergelijk uitgebreid 
toernooi met daarbij het jeugdklassentoernooi en het NK Bedrijfstafeltennis van de organisatie vraagt. 
Bovendien willen we graag weer een Verenigingscongres kunnen organiseren, waarbij fysieke 
ontmoetingen mogelijk zijn.  
 
De halve finales van de Nationale Jeugdmeerkampen zijn uitgesteld vanwege de annuleringsvoor-
waarden van de zaal. Wij zijn blij dat we kunnen melden dat we in het hemelvaartweekend een driedaags 
(halve-)finaleweekend kunnen organiseren in Panningen. De Nationale Senioren Meerkampen, het 
Jeugdranglijsttoernooi in Soest en andere toernooien kunnen doorgaan zoals gepland. 

 
Ledenontwikkeling 
We zijn positief gestemd nu we weer spelers kunnen ontvangen bij de verenigingen voor zowel trainingen 
als wedstrijden. Hopelijk is dit de laatste keer dat de sport zo hard geraakt wordt, nu het erop lijkt dat de 
overheid eindelijk inziet dat sport onderdeel is van de oplossing!  
 



 

   
 

Ondanks een moeilijk 2021 hebben we het ledental op peil weten te houden. De maanden waarin de 
sport nagenoeg volledig open was (zoals nu ook weer het geval is), maken ons optimistisch: het ledental 
groeide tussen de zomer en begin december bijna voldoende om de dalende cijfers van de maanden 
daarvoor te compenseren. Als we ‘open’ zijn, zijn veel clubs in staat om nieuwe leden te werven, oude 
leden terug te winnen en bestaande leden te behouden. 
 
Tenslotte 
Uit deze brief blijkt dat we onder voorwaarden weer onze mooie sport kunnen beoefenen. Namens het 
Hoofdbestuur spreek ik de wens uit dat we elkaar dit jaar weer persoonlijk treffen op een of meerdere 
evenementen, afdelingsbijeenkomsten of ons Verenigingscongres. Maar voor nu: houdt rekening met 
elkaar! En u weet: De NTTB zijn en blijven we samen! 

 

Met vriendelijke groet, 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
 
Jan Simons 
Uw voorzitter 

 

 


