
Van: NTTB - HCL Sophie Dijkers <HCL@tafeltennis.nl>  
Verzonden: donderdag 17 december 2020 14:44 
Onderwerp: EXT: Mogelijkheid tot herstart Eredivisie - vervolg 
Urgentie: Hoog 

Aan: Eredivisieverenigingen
CC: Wim vd Burgt (HB-lid Wedstrijdsport), Achim Sialino (Directeur Tafeltennis), Scheidsrechterscommissie, Robbert 
Stolwijk (Hoofd Wedstrijdsport)

Beste allemaal,

In navolging op het onderstaande bericht van vorige week hebben we gisteren het protocol topsportcompetities (voor 
trainen en wedstrijden) van NOC*NSF ontvangen. Dit hebben wij vervolgens omgezet in een protocol ‘verantwoorde 
herstart Eredivisie Tafeltennis’. Zie bijlage. Net zoals we dat tot nu toe altijd hebben gedaan, volgen wij daarin de 
adviezen van de overheid en NOC*NSF.

Zie ook het vandaag geplaatste bericht op NTTB.nl: 
https://www.nttb.nl/voortgang-opstart-topcompetities/

Een aantal belangrijke voorwaarden die we hierbij apart willen uitlichten:

 Spelers, staf & arbitrage moeten 2x per week testen, waarvan de 2e test op de wedstrijddag zelf

 Samenreizen wordt afgeraden, tenzij het personen uit hetzelfde huishouden betreft

 De thuisspelende vereniging stelt voor iedere wedstrijd een ‘hygiëncoördinator’ aan

 Wedstrijden vinden plaats achter gesloten deuren, ofwel zonder publiek

Extra info uit de overleggen met NOC*NSF en andere bonden:

 NOC*NSF werkt aan een collectieve inkoop van testen. Distributie zal vanaf Papendal via de bond naar de 
clubs moeten plaatsvinden. Onderzocht wordt hoe dit logistiek kan worden ingevuld.

 De kosten per sneltest die wij van NOC*NSF hebben doorgekregen zijn max €7,50 per test

 Bij afname van de (snel)testen moet iemand met een medisch achtergrond (bijvoorbeeld een teamarts) 
aanwezig zijn

Aan de hand van de beschikbare informatie onderzoeken we op dit moment of een herstart van de Eredivisie mogelijk 
is. We vragen jullie het protocol uitgebreid te bestuderen en te bespreken binnen de club. Graag horen we uiterlijk 
komend weekend (20 dec) of de genoemde voorwaarden door jullie team(s)/vereniging zowel organisatorisch als 
financieel gezien haalbaar zijn.

Op het moment dat uit jullie reacties blijkt dat een herstart breed wordt gedragen, zullen we een concept programma 
uitwerken. Hoe dat er precies uit zal gaan zien weten we nog niet, maar duidelijk is wel dat de start niet eerder zal zijn 
dan half januari.

Met vriendelijke groet, 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Sophie Dijkers
Hoofdcompetitieleider (HCL)


