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Aan de secretarissen van de verenigingen  

 

Cc: de verenigingsvoorzitters, de Afdelingsbesturen, 

de competitieleders en de toernooiorganisatoren 

 

 

 

Onderwerp  Datum 

Ontwikkelingen rondom het Coronavirus  11 maart 2020 

 

Kenmerk  

HB/AJ/2020.018A 

 

 

Geachte dames en heren verenigingssecretarissen, 

 

Allereerst hierbij de dringende oproep om deze informatie zo snel mogelijk breed binnen uw vereniging te 

verspreiden. De voorzitter ontvangt rechtstreeks een kopie. 

 

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het Coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog 
tempo op en raakt velen, waaronder uiteraard ook de sport en de sporters. 

Vorige week vrijdag zonden wij u informatie over te nemen maatregelen om besmetting en verspreiding 

zoveel als mogelijk te voorkomen. Wij hebben ons daarbij gebaseerd op de informatie en adviezen van 

het RIVM om de verspreiding van het virus te vertragen, te beperken en indien mogelijk te voorkomen. U 

treft deze brief nogmaals als bijlage aan. De adviezen van het RIVM blijven uiteraard van kracht en 

inmiddels zijn ook aanvullende maatregelen/adviezen uitgevaardigd. Deze zijn:  

- Geef elkaar geen handen. Ook het voorgestelde “elleboogstoten” is niet handig, aangezien ook 

wordt geadviseerd om in de elleboogplooi te niezen en te hoesten. 

- Gebruik geen pennen, handdoeken e.d. van elkaar. 

- Houd afstand van elkaar: het virus wordt immers via de waterdruppeltjes in de lucht op anderen 

overgebracht. Bij uitademen en praten worden deze druppeltjes in de lucht geblazen. 

 
Zoals u ongetwijfeld bekend is heeft de overheid met het oog op de uitbreidende aantallen besmettingen 
aangegeven dat met name inwoners van Brabant zo veel als mogelijk thuis moeten werken indien dat 
mogelijk is en zo veel als mogelijk contacten moeten mijden. Ook wordt geadviseerd om drukke plaatsen 
zo veel als mogelijk te vermijden. De veiligheidsregio’s van de provincie Noord Brabant hebben op 10 
maart de oproep tot ‘zeven dagen sociale onthouding’ gedaan. Wij gaan ervan uit dat inwoners/spelers 
van afdeling ZuidWest aan deze oproepen gehoor geven. 

 

In het verlengde hiervan hebben de competitieleiders in afdeling ZuidWest aangegeven dat alle 
wedstrijden van de komende week van de afdelingscompetitie worden verplaatst. De betreffende 
verenigingen in de afdeling hebben hierover rechtstreeks bericht ontvangen. 
 
Indien u vragen heeft inzake de afdelingscompetitie kunt u deze stellen aan de betreffende ACL en AJCL. 
 
De HCL heeft de wedstrijden van dit weekend van de landelijke Brabantse herenteams uitgesteld en 
de betreffende verenigingen (SVE, Maashorst, Wilvo/Bergeijk, SKF, Tanaka, Avanti, Kampenion, SV Red 
Star’58, ONI, Taverbo, De Brug, The Back Hands, VeerhuisWessem Westa, Irene, Red Stars, JCV en 
Belcrum) hierover rechtstreeks geïnformeerd. 
 



 

   
 

De werkgroep eredivisie heeft de wedstrijden Scylla 1 -  Tanaka 1 en Tanaka 1 -  VTV (N) 1 van de 
dames eredivisie eveneens uitgesteld naar een latere, nog te communiceren, datum. 
 
De HJCL heeft eveneens besloten alle landelijke wedstrijden van de jeugd van dit weekend waarbij 
teams uit ZuidWest betrokken zijn uit te stellen. Nadere informatie hierover is door de HJCL aan de 
betreffende verenigingen gestuurd (Smash ’70, Never Despair, Stiphout, Hutaf, Hilversum, Taverbo, 
Middelburg, Smash ’76, Tios, Taverzo, Valkenswaard, Red Stars, Bijmaat). 

 

Indien u vragen heeft inzake de landelijke wedstrijden kunt u deze stellen aan de HCL en HJCL.  

 

In het verlengde van de te te nemen maatregelen om mogelijke besmettingen te voorkomen zijn ook het 

pararanglijsttoernooi in Duiven en het A-jeugdranglijsttoernooi in Den Haag afgelast. Zie ook 

https://tafeltennis.nl/competitie/afgelastingen-vanwege-corona/. 

 
Op de website https://www.nttb.nl/coronavirus-en-sport/ is een update van de mogelijke maatregelen voor 
de sport te vinden op basis waarvan competitiewedstrijden kunnen worden verplaatst en toernooien 
kunnen worden afgelast/verplaatst. Dit bericht is ook te vinden op de afdelingswebsites en is ook via 
Twitter en Facebook gedeeld. 
Houdt u de NTTB-website in de gaten om de ontwikkelingen te blijven volgen. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en sturen u zo nodig aangepaste 
informatie toe. 
 
Met vriendelijke groet, 

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 

 

 

 

 

Antoinette de Jong 

Directiesecretaresse / topsport 
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