Onderwerp
Verslag bijeenkomst NTTB Team Parasport met parasportverenigingen
Nieuwegein, 14 april 2018

Datum
10 mei 2018

Verzendlijst verslag
- Aanwezigen
- Coördinatoren paratafeltennis
- Team Parasport
- Bondsbureau: Antoinette de Jong en Robbert Stolwijk
- Voorzitters, secretarissen en afdelingsondersteuners van de 8 NTTB-afdelingen
Aanwezig
Henk van Rijn en Ine Korthout (RRT Noord-Brabant, Ine vertegenwoordigt ook NON), Jan Theeuwen en
Eline Jacobs (ISBV), Saskia Meijer (Alexandria ’66, vanuit afdeling West en para-RTC trainster), Alma
van Gils (GSVA), Norbert, Tineke en Fiori Brockhuis (Twekkelerveld en Tubanten), Arthur Brans en Ankie
der Kinderen (Helmond ’57), Wim van der Zwan (Jan Ubelstoernooi en persoonlijk lid), Arjan Nieuwlaat
en Lars Willems (Doing), Jan Holten (Rijnsoever), Sven Monshouwer (Taverzo), Cock van Roon (HTC
Hoofddorp), Janneke Pouw (ISVA) en Ellen Otten (De Tubanten en voorzitter paracommissie afdeling
Oost)
Team Parasport: Wil Cattie, Gerald van Grunsven, Peter van der Vlist, Marthijn van der Wal, Ineke de
Graaf en Koen Jacobs (lid Hoofdbestuur)
Afmeldingen
Lumen Dekker, Achim Sialino, Robbert Stolwijk, Never Despair, GTTC Groesbeek, LGSV, SKF, Swift ’64,
Megacles, De Toekomst, SVE, TTV Staphorst, TTV Smash (Geertruidenberg), Valkenswaard, Swift
Deventer en afdeling Limburg.
1. Opening, inclusief voorstelronde
Peter van der Vlist opent de bijeenkomst. Dit is de 7e keer dat we zo’n bijeenkomst organiseren vanuit
Team Parasport. Het is leuk om ook wat nieuwe gezichten te zien.
Marthijn van der Wal stelt zich voor. Hij is op 15 augustus 2017 gestart als Coördinator Sportparticipatie
op het Bondsbureau. Hij beschrijft zijn taak als “Nederland aan het tafeltennissen krijgen”. Onderdeel
hiervan is uiteraard paratafeltennis. Met Team Parasport wordt er hard aan de weg getimmerd. We zijn
vandaag te gast in het nieuwe Bondsbureau in Nieuwegein. De Tafeltennisbond zit hier sinds eind
januari, samen met 7 andere sportbonden. Totaal zijn er ongeveer 80 werknemers. Velen zijn parttimers
en werken ook deels buiten de deur. Het is nog niet helemaal af, maar we hebben onder andere een paar
mooie vergaderruimtes, waaronder eentje met een oranje tafeltennistafel.
Uit het voorstelrondje hieronder een paar bijzonderheden:
- Henk licht toe dat de RRT Noord-Brabant een stichting is, er zijn geen betalende leden. De RRT
organiseert 4 paratoernooien per jaar, vooral voor 3e klassers en lager. Op deze manier wordt
aan behoud van deze doelgroep gewerkt. Sinds kort helpt Ine hem hierbij.
- Afdeling Oost heeft een paracommissie in het leven geroepen. Twee leden van deze commissie
zijn aanwezig. Norbert legt uit dat ze met financiële ondersteuning van de NTTB een onderlinge
competitie organiseren voor 6 verenigingen. Hier wordt 3 tegen 3 gespeeld zonder het dubbel
(dus 9 wedstrijden). Ellen is voorzitter van deze commissie.
- Cock is nu een jaar bezig met tafeltennissen. Hij is de enige parasporter in zijn vereniging en
hoopt dat er meer gaan komen.
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-

Koen Jacobs is 5 jaar lid van het Hoofdbestuur en heeft paratafeltennis in zijn portefeuille (als
onderdeel van sportparticipatie). Hij doet dit met veel plezier. Peter zegt dat het Hoofdbestuur
een belangrijke schakel is in de ontwikkelingen rondom paratafeltennis.

2. Vaststellen van de agenda, ingekomen stukken en mededelingen
De agenda is akkoord. Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.
3. Verslag bijeenkomst 1 april 2017 en terugblik 2017
Het verslag is uitgebreid en informatief. Er zijn geen correcties of vragen, behalve de wens om de
pagina’s voortaan te nummeren. Peter bedankt Ineke. Ze zal ook deze keer weer zorgen voor het verslag
(met genummerde pagina’s).
Ineke vertelt dat ze voor aanvang van de bijeenkomst een vraag heeft ontvangen van Cock betreffende
het opvragen van rolstoelexpertise. Ze heeft Cock meteen kunnen koppelen aan Gerald. Ze geeft het
advies om bij de gemeente te informeren of er mogelijk budget beschikbaar is.
Vragen kunnen altijd gesteld worden, aan Marthijn en/of aan Ineke.
We hebben ook een terugblik 2017 meegestuurd met de uitnodiging. Peter vertelt dat we trots zijn op wat
we als Team Parasport al bereikt hebben. We zijn aardig bezig en we willen dit ook blijven.
4. Sportparticipatie [Marthijn van der Wal]
Marthijn heeft een presentatie voorbereid en neemt de aanwezigen mee in diverse ontwikkelingen bij de
Tafeltennisbond en in het bijzonder op het gebied van paratafeltennis.
Een paar opmerkingen uit deze presentatie.
Vergeleken met andere racketsporten doet tafeltennis het best goed, ondanks de jarenlange daling in het
ledenaantal.
Er is een groot aantal (30%) herintreders.
Volgens de informatie uit NAS (ons ledenadministratiesysteem) is paratafeltennis binnen de
Tafeltennisbond een stabiele doelgroep.
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In NAS kan een vinkje gezet worden bij paratafeltennissers. Dit vinkje heeft maar 1 doel: weten waar de
doelgroep is zodat we passend aanbod kunnen bieden en ontwikkelen. Dit geldt niet alleen voor de
(wedstrijd)spelers die we kennen, maar ook voor de mensen die alleen binnen de eigen vereniging
sporten. Ook voor hen kunnen we mogelijk (extra) aanbod bieden. Ook voor subsidies en sponsorgelden
is het belangrijk om het aantal paratafeltennissers in kaart te hebben.
Marthijn laat een trechter zien, waarin bovenin staat dat er in Nederland 9 miljoen potentiële
tafeltennissers zijn, 300.000 mensen hebben mogelijk interesse om te tafeltennissen, er zijn veel mensen
in Nederland die regelmatig tafeltennissen en onderaan staan de 25.000 mensen die via de verenigingen
lid zijn van de Tafeltennisbond. Voorheen richtte de Tafeltennisbond zich op de eigen leden en voor de
werving ook op scholen. Het sportparticipatiebeleid richt nu zich steeds meer op iedereen die regelmatig
tafeltennist. Hoe kunnen we deze bereiken en welk (nieuw en passend) aanbod is daarvoor nodig?
Ook voor paratafeltennis hebben we zo’n trechter gemaakt. We hebben hem nog niet met getallen
ingevuld. We zijn al wel bezig om het netwerk in kaart te brengen en hierop aanbod te bieden. We
hebben en zoeken meer contact met mytylscholen, revalidatiecentra en diverse bij onze doelgroep
betrokken partijen.

We hebben bijvoorbeeld in januari in Eindhoven een workshop georganiseerd voor tafeltennistrainers en
bewegingsagogen. Hier hebben we expertise uitgewisseld (voor revalidatiecentra is tafeltennis een
middel, voor de verenigingen is het een sport) en zijn we een netwerk aan het opbouwen.
Het is de bedoeling om dit jaar nog 2 of 3 workshops te organiseren bij revalidatiecentra. Janneke oppert
revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem.
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Ineke vertelt over een sportdag in Eindhoven in juni voor mensen van een sociale werkplaats. Hier zal
tafeltennis ook aanwezig zijn. Ankie geeft aan hier vanuit Helmond ook belangstelling voor te hebben.
Ineke vraagt na of het mogelijk is dat Ankie (met haar collega’s) hier ook naar toe gaat.
We willen dit alles samen doen. We merken nu al door dingen te vertellen dat er van alles opborrelt en
dat er enthousiasme ontstaat. Dit is boeiend. We zullen dit gaan stroomlijnen.
Ineke oppert ook het stimuleringsbudget van GrenzeloosActief
(http://www.grenzeloos-actief.nl/news/over/versterken-sport-en-beweegaanbod-17239).
5. Introductie Johan Cruyff Foundation (JCF)
Met het vorige agendapunt stappen we vanzelf over naar dit agendapunt.
In 2013 hebben we (Team Parasport met Hoofdbestuur) een visie opgesteld. Deze visie heeft als basis
gediend om de samenwerking met de JCF op te starten. Inmiddels is JCF een heel belangrijke partner
die ons met onder andere financiële ondersteuning helpt om onze plannen uit te voeren.
Het is wel belangrijk dat we ook resultaten laten zien.
Voor dit jaar richten we ons vooral op de jeugd (zonder de anderen te vergeten) en willen we meer
bekendheid van ons aanbod (we zijn bezig met het maken van een brochure en we ontwikkelen ook een
promotiepakket).
We gaan meer workshops organiseren en een groter netwerk opbouwen.
We hebben budget aangevraagd voor 5 (uitleen)rolstoelen.
Met dank aan JCF zijn er ook een paar filmpjes gemaakt. [Zie https://www.nttb.nl/speeltafeltennis/paratafeltennis/visie-paratafeltennis en alle bijhorende pagina’s.]
Bettine Vriesekoop is ambassadeur van de Tafeltennisbond en wordt ingezet voor Tafeltennis &
Gezondheid. Ze kan gratis ingezet worden om een nieuw project op te starten.
Het wedstrijdaanbod in afdeling Oost maakt ook onderdeel uit van de JCF samenwerking.
MJ Tafeltennis is een toegevoegde waarde. MJ was met hun tafeltennisspeeltuin op de NK Para 2017 en
zal er ook dit jaar zijn. Bij de Jolanda Paardekam Classic was MJ ook aanwezig in 2017 en MJ komt ook
weer in 2018.
Er is veel mogelijk, het is ook hartstikke leuk, randvoorwaarden zijn uiteraard geld, vrijwilligers en
expertise. Binnen Team Parasport zijn we enthousiast maar willen we ook weten wat de aanwezigen
willen en wat kan.
Jan vertelt dat zijn vereniging 13 jaar geleden gestart is met para. Ze hebben clinics georganiseerd bij het
revalidatiecentrum, ook een stimuleringssubsidie ontvangen en inmiddels een leuke groep met 16
parasporters. De ondersteuning destijds vanuit de NTTB was matig. Welke garantie is er voor de
toekomst?
Marthijn reageert dat alles structureel ingebed is en wordt. Hij heeft wekelijks 1 dag beschikbaar voor
paratafeltennis.
Peter vertelt dat Marthijn zich heel snel ingewerkt heeft. Met Team Parasport en ook anderen,
ondersteund door Hoofdbestuur en Directeur Tafeltennis, worden er nu grote stappen gezet worden, een
echte boost.
Koen neemt nog even het woord. Hij zal na de lunch vertrekken.
Hij stelt de vraag of de aanwezigen de basiscontributie van 19 euro per lid de moeite waard vinden.
Hierop reageren diverse mensen positief.
Bij de overgang van tafeltennis van NebasNSG naar de NTTB is in de eerste jaren niet veel gebeurd. Er
was toen vooral aandacht voor behoud van het bestaande: wedstrijdaanbod en topsport. Inmiddels
hebben we het verleden achter ons gelaten en al veel positieve resultaten geboekt.
We hebben ook andere partners, zoals de Dirk Kuyt Foundation (DKF). Met ons paraledenbestand (ruim
400 leden) genereren we dus veel meer inkomsten dan de ongeveer 8000 euro aan basiscontributie. Al
dit geld investeren we in paratafeltennis.
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Koen is blij met de positieve en enthousiaste wendingen.
Hij is van plan om ook volgend jaar deze bijeenkomst te bezoeken. Hij geeft wel aan dat het dan de
laatste keer zal zijn, want hij heeft besloten om na volgend jaar te stoppen als lid van het Hoofdbestuur.
Hij heeft er dan 6 jaar op zitten.
Ook Wim geeft aan na de lunch te vertrekken.
LUNCH
We genieten van een goede en uitstekend verzorgde lunch op een mooie locatie.
6. Onderwerpen die vanuit de verenigingen zijn aangedragen
Er zijn geen aangedragen onderwerpen.
Tijdens de bijeenkomst ontstaat er wel een extra onderwerp: Communicatie.
Marthijn vraagt waar de aanwezigen hun informatie vandaan halen.
Hierop wordt vooral geantwoord: mailings (vooral naar de coördinatoren paratafeltennis in NAS) en
website. Ook Facebook en Toernooi.nl worden genoemd.
Diverse mensen hebben wel moeite met de vindbaarheid van informatie op de website. Informatie is
lastig te vinden, de zoekfunctie levert vaak niet het gewenste resultaat, data van paratoernooien zijn
moeilijk te vinden, het is niet duidelijk welke clubs para-aanbod hebben, en het is ook niet duidelijk voor
welke groepen (lichamelijk beperkt en/of verstandelijk beperkt) verenigingen aanbod hebben.
Het onderwerp ‘website’ krijgt binnen de NTTB al veel aandacht. We gaan hier verder mee en zetten dit
onderwerp volgend jaar op de agenda.
7. Wedstrijdsport
Ineke vertelt dat er vanuit de NTTB een jaarlijkse toernooicyclus is: NK Para, NJK Para (jeugd-NK),
ranglijsttoernooien en recreatieve toernooien. Deze toernooien worden door verenigingen georganiseerd.
De NTTB heeft een ondersteunende rol, bij de NK en de pararanglijsttoernooien ook financieel.
Daarnaast is er nog veel meer aanbod. Vandaag zijn er ook mensen vanuit de RRT, de competitie in
Oost en het Jan Ubels toernooi. Oost gaat afdelingskampioenschappen organiseren. Ook in 1 of 2
andere afdelingen zijn er afdelingskampioenschappen. En zo is er nog meer. We willen dit graag zo goed
mogelijk in kaart hebben, communiceren en faciliteren.
Afgelopen jaar zijn de meeste ranglijsttoernooien gebruik gaan maken van het wedstrijdprogramma
Toernooiplanner (Toernooi.nl). Sven Monshouwer heeft hierin een grote ondersteunende rol. Dit
programma is een middel om de wedstrijdleiding verder te ontwikkelen, één van de onderwerpen in onze
destijds opgestelde visie.
Jan vindt dat de uitnodiging voor de toernooien vaak vrij laat komt. Hij heeft 2 maanden nodig voor de
voorbereiding, waaronder het benaderen van de spelers en hun thuisomgeving.
Ineke antwoordt dat er jaarlijks een planning rondgestuurd wordt. De data hierop zijn meestal definitief.
De kans op wijzigingen is niet zo groot. Als een datum nog niet definitief is (vaak is het wachten op de
bevestiging van de huur van de sporthal) wordt dit vermeld.
Ze stuurt jaarlijks een brief naar de organisatoren van de ranglijsttoernooien. Ze zal hierin het verzoek
opnemen om de uitnodiging 2 maanden voor het toernooi te versturen.
Sven meldt dat Taverzo belangstelling heeft om een extra pararanglijsttoernooi of recreatief toernooi te
organiseren op 18 mei 2019. Ineke zal dit doorgeven aan Robbert Stolwijk (wedstrijdsport) en zorgen dat
dit binnen Team Parasport besproken wordt.
De NK Para is in 2019 waarschijnlijk weer in Rotterdam. We willen een vaste organisatie, zodat expertise
behouden blijft.
Er komt de vraag of er budget is voor reiskosten naar de NK Para. Dit is er niet.
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8. Topsport en Talentherkenning
Peter geeft Gerald het woord. Gerald is binnen Team Parasport bezig met Topsport en Talentherkenning,
samen met Lumen. Hij is actief als speler en full time bezig om zich te plaatsen voor de Paralympische
Spelen 2020 in Tokyo.
Er is genoeg talent in Nederland.
Talentherkenning
We bezoeken talentdagen, en zoeken van daaruit de aansluiting bij de vereniging, en eventueel ook de
jeugdtrainingsdagen en het para-RTC.
In januari hebben we voor het eerst een jeugdtrainingsdag georganiseerd. Hier hebben kinderen met
elkaar getraind, onder leiding van Bondscoach Lumen Dekker en para-RTC-trainster Saskia Meijer. Dit is
een extra aanbod bovenop het geïntegreerde aanbod waar de meeste kinderen aan deelnemen. De
verenigingstrainers worden hiervoor ook uitgenodigd. Op 28 oktober, tijdens de Jolanda Paardekam
Classic, is er ook een jeugdtrainingsdag. Deze is tevens voorbereiding voor de NJK in november.
Het para-RTC valt ook onder talentherkenning. Hier wordt 40 keer per jaar 1,5 uur gericht getraind, ook
aanvullend op het verenigingsaanbod. We streven er naar dat er 4 RTC’s komen om de reisafstanden te
beperken. Vier keer per jaar is er een centrale trainingsdag. Deelnemers aan een RTC zijn verplicht om
zich te laten classificeren. Classificatie is ook een manier om te zien hoe ver iemand is in haar/zijn
ontwikkeling.
Topsport
De RTC’s kunnen een opstap zijn naar topsport. De leden van de para-selectie nemen 3 of 4 keer per
jaar deel aan internationale toernooien. Hier worden ook resultaten behaald. Op de EK 2017 in Slovenië
heeft Kelly van Zon zilver behaald in klasse 7. Ze is nummer 1 van de wereldranglijst en regerend
wereldkampioen en paralympisch kampioen. Deze ranglijstpositie is niet zomaar een garantie voor
succes, zoals bleek in de finale van de EK. Ook in andere landen wordt steeds professioneler gewerkt,
vooral in Europa en Azië. Jean Paul Montanus behaalde brons. Bas Hergelink en Emmanuel MartinsFerreira behaalden brons in het teamtoernooi.
Er zijn 4 spelers die fulltime trainen op Papendal (CTO).
In oktober dit jaar is de WK. De kwalificatie hiervoor is heel streng. Hier gaan waarschijnlijk Kelly, Jean
Paul, Bas, Femke Cobben en Tonnie Heijnen naar toe.
Topsport para wordt (financieel) ondersteund door NOC*NSF,
Internationaal wordt in 11 klassen gespeeld. 1 tot en met 5 is voor rolstoelers, 6 tot en met 10 voor lopers.
Klasse 11 is voor sporters met een verstandelijke beperking. Wij gebruiken voor klasse 11 de term Gtafeltennissers.
9. Spelregels
Peter geeft het woord aan Saskia.
Er is altijd veel discussie over spelregels, niet alleen bij paratafeltennis.
Onduidelijkheid leidt tot discussie, en vervolgens tot frustratie.
Spelregelkennis is van belang, op de paratoernooien maar ook op andere toernooien en in de competitie.
We willen gaan werken met een spelerskaart, waar aan de ene kant de spelregels staan en, waar nodig
of gewenst, aan de andere kant eventuele dispensaties voor de betrokken speler. Hiervoor wordt een
procedure opgesteld. Robbert heeft laten weten binnenkort met een eerste opzet te komen. We streven
naar invoering vanaf het najaar.
Op de spelerslijst komt een overzicht met deze dispensaties. Tevens komt hier een overzicht met punten
waarmee rekening gehouden kan worden (als dit wedstrijdtechnisch niet lukt, kan de speler hier geen
rechten aan ontlenen). Een doktersverklaring kan handig zijn, maar is niet verplicht.
Bij de behandeling van de dispensatie-aanvraag zal ook worden gekeken of er advies gegeven kan
worden (dat een dispensatie op termijn kan vervallen omdat het wel aan te leren is).
Als de procedure klaar is, zal hij binnen de gehele NTTB gecommuniceerd worden.
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10. Speciale prijzen
Marthijn heeft nog een kleine verrassing. Hij laat de recent door MJ Tafeltennis ontwikkelde Pushpong
(schuiftafeltennis) batjes zien. Deze kunnen gebruikt worden voor schuiftafeltennis, maar ze zullen ook
gebruikt worden voor jonge jeugd, als onderdeel van Table Stars lessen.
Een setje van 2 batjes kost 19,95 euro.
Hij mag vandaag 3 setjes verloten. De gelukkige verenigingen zijn Doing, Taverzo en Twekkelerveld.
11. Rondvraag
- We zijn aanwezig op de Supportbeurs in Utrecht op woensdag 30 mei en op vrijdag 1 juni.
- Henk bedankt Team Parasport voor haar inzet en zegt dat hij blij is dat er aandacht is voor
spelregels.
- Arthur geeft een toelichting over de ELO-rating. Dit is een ranglijstsysteem waar alle NTTB-leden
die wedstrijden spelen (na een aanloopperiode) op staan. Je kunt hier ook specifiek een ranglijst
voor para genereren, zie http://www.nttb-ranglijsten.nl/ranking.php?p=1
- Saskia geeft aan dat er bij ranglijsttoernooien meer behoefte is om te spelen in een
rolstoelklasse. Dit hebben we dit seizoen in Amersfoort gedaan, maar hier is heel veel
commentaar op gekomen.
- Saskia vraagt of er meer duidelijkheid kan komen wat een beperking is en wat niet. Welke
beperking rechtvaardigt toernooideelname? Dit is een vraag die heel moeilijk te beantwoorden is.
Het is echter een vraag die wel speelt bij verenigingen. Hier zal naar gekeken worden. Dit komt
volgend jaar op de agenda.
- Ineke benadrukt nogmaals dat input en vragen altijd welkom zijn. Je hoeft niet te wachten tot een
volgend toernooi of bijeenkomst.
- Cock vindt dat er best veel over geld gesproken wordt (als knelpunt). Hij geeft de tip om ook eens
bij Lions clubs of Rotaryclubs te informeren.
12. Afsluiting
Peter maakt een rondje om iedereen te vragen hoe ze het overleg vonden. Hier kwamen veel positieve
reacties op: inspirerend, informatief, helder, leerzaam, positief, interessant, leuk, goed geleid, mooi om te
zien en te delen dat er goede ontwikkelingen zijn, hoop op verdere vooruitgang/ontwikkelingen, zinvol,
leuk om nieuwe gezichten te zien. Er waren ook twee mindere reacties: de bijeenkomst duurt lang en is
daarmee heel intensief en het is erg jammer dat er niet veel meer verenigingen vertegenwoordigd zijn.
Voor Marthijn was het vandaag de eerste keer. Hij roept iedereen op om vragen te stellen en contact op
te nemen, Hij bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng.
Peter sluit af. Hij zegt dat het inderdaad een lange zit was, maar er is veel besproken. De lunch was ook
lekker. Hij bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng, enthousiasme en gedrevenheid. We zijn weer een
stapje verder.
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Bijlage 1. Samenstelling Team Parasport
Marthijn van der Wal (vanderwal@tafeltennis.nl, 06 48 40 03 05)
Ineke de Graaf (teamparasport@tafeltennis.nl, 06 212 82 052)
Wil Cattie (huwi.cattie@planet.nl)
Gerald van Grunsven (geraldvangrunsven@gmail.com)
Peter van der Vlist (vandervlist@ziggo.nl)
Lumen Dekker (dekker@tafeltennis.nl)
Achim Sialino (Directeur Tafeltennis) en Koen Jacobs (Hoofdbestuurslid) zijn nauw betrokken bij Team
Parasport.

Bijlage 2. Overzicht filmpjes
Johan Cruyff Foundation
www.youtube.com/watch?v=dB2Itoz0KPU&feature=youtu.be
NJK Para 2017
https://youtu.be/-jkwiv-d_m8
Christian Sterenborg
https://www.youtube.com/watch?v=k8SBfOxsg_w&feature=player_embedded
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