TAFELTENNIS BEWEEGT NEDERLAND!
fun, wedstrijdsport en topsport
Overal in Nederland wordt getafeltennist: in de wijken, op het schoolplein, op de camping, bij bedrijven,
thuis, en niet te vergeten bij de meer dan 500 tafeltennisverenigingen in Nederland. De tafeltennisser
staat centraal binnen de Tafeltennisbond. Iedereen die het leuk vindt moet kunnen tafeltennissen.
De Tafeltennisbond is er niet alleen voor de ‘harde kern’ van leden die wekelijks georganiseerd in
verenigingsverband spelen en voor de talenten en toppers die hard trainen om de absolute top te
behalen, maar ook voor iedereen die tafeltennis voor de fun beoefent en vooral bezig is met lekker en
gezond bewegen en die samen met medespelers plezier heeft. We hebben de ambitie om de
verschillende doelgroepen met elkaar te verbinden, want onze sport is uitermate geschikt om iedereen
tegen iedereen te laten spelen. Elke tafeltennisser kan mensen in haar of zijn omgeving uitdagen en
inspireren om mee te spelen.
Tafeltennis beweegt! Beweeg je mee?
De Tafeltennisbond heeft veel diensten en producten ontwikkeld die we volop in kunnen en willen zetten.
Lees verder over de vele mogelijkheden van Tafeltennis in Nederland.

Tafeltennissers in Nederland
In Nederland zijn er 9 miljoen mensen die wel eens hebben getafeltennist. 300.000 mensen hebben het
afgelopen jaar getafeltennist [bron: NOC*NSF].
De Tafeltennisbond heeft 545 verenigingen met bijna 27.000 leden [eind 2017].
Op basis van bovenstaande cijfers is er een groot potentieel aan mensen die we op een of andere manier
willen bereiken met onze sport, en waar mogelijk willen binden aan onze sport.
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Sportparticipatie
Het Table Stars programma richt zich op het hele traject van werving van
jonge jeugd tot wedstrijdaanbod voor startende jeugdspelers. Het
programma is recent helemaal opgefrist. In alle afdelingen zijn of worden
workshops georganiseerd die gratis toegankelijk zijn voor alle leden van
de NTTB. In deze workshops zijn in juni 2018 al meer dan 130
verenigingskaderleden opgeleid tot Table Stars Trainer. Verenigingen
kunnen rechtstreeks bij het Bondsbureau terecht voor hulpvragen of
ondersteuning. Vanuit de afdeling Sportparticipatie wordt, zoveel mogelijk
samen met de afdelingen, gewerkt aan het stimuleren dat de opgeleide
trainers met dit programma aan de slag gaan en het bieden van
ondersteuning hierbij.
Onze ambassadrice Bettine Vriesekoop is ten behoeve van de promotie
van onze sport inzetbaar voor verenigingen en projecten die zich richten
op de doelgroep ouderen en op verbetering of herstel van de
gezondheidssituatie.
Fifty+ViTT is een programma dat volop aandacht besteedt aan de
doelgroep ouderen. Dit programma richt zich met name op het sociale karakter en op vitaliteit en blijven
bewegen. Bij het opstarten van een traject bij de vereniging is de inzet van Bettine een mogelijkheid.
Paratafeltennis is voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking voor wie geldt dat
hun beperking invloed heeft op hun spelniveau en/of tafeltennisbeleving. De Tafeltennisbond wil zodanige
faciliteiten bieden dat er ook voor deze doelgroep een goed aanbod is. Mogelijk is dit geïntegreerd binnen
het algemene aanbod, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om speciaal op deze doelgroep gerichte
trainingen (bij de vereniging en/of bij de bond) en het hele circuit van toernooien. Uitgangspunt is dat het
aanbod aansluit bij de behoefte van deze doelgroep. Team Parasport overziet alle facetten van
paratafeltennis. Onder andere met dank aan de samenwerking met de Johan Cruyff Foundation is
paratafeltennis een doelgroep waar we de afgelopen jaren een groei waarnemen.
De Nederlandse Tafeltennisbond ontwikkelt een nieuwe
applicatie, de PingPongbaas app. Deze app maakt het
mogelijk voor iedere tafeltennisliefhebber om te spelen waar,
wanneer en met wie hij of zij maar wil. Je kunt collega’s,
vrienden of buurtgenoten via de app uitdagen op een door jou
zelf geregistreerde tafeltennistafel. Vul de uitslag in en de app
houdt statistieken en ranglijsten bij. We beschouwen onze
leden als ambassadeurs van onze sport die de sport én de app
kunnen promoten bij alle pingpongers. Op deze manier willen
we samen de tafeltennis (en pingpong) community in beeld
krijgen! We gaan op zoek naar de PingPongbaas van Nederland, maar we willen deze bazen ook laten
weten waar ze allemaal kunnen spelen. En dit kan ook bij de vereniging zijn. Ook verenigingen kunnen
een of meerdere tafels registreren zodat deze zichtbaar worden in de app en op de website. Op deze
manier kunnen verenigingen meer en nieuwe tafeltennissers naar de club krijgen.
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De Tafeltennisbond wil bedrijven helpen om bewegen, vitaliteit en plezier op de werkvloer te bevorderen.
Tafeltennis is daarvoor een unieke en laagdrempelige sport: het kan altijd en, met behulp van onze
producten, (bijna) overal. Werknemers worden vitaler en productiever en de samenwerking wordt
bevorderd. We hebben, samen met een aantal partners, een menukaart bedrijfstafeltennis
ontwikkeld met producten en diensten om tafeltennis op de werkvloer nog leuker te maken!

We willen onze verenigingen helpen om hun ambities te realiseren. We willen ze uitdagen om na te
denken over hun eigen visie en ze helpen in de uitvoering. Hiertoe kunnen we diverse diensten en
producten inzetten, zelf of via externe relaties en experts. Tijdens de NK wordt jaarlijks het
verenigingscongres georganiseerd. Op dit congres nemen vele verenigingsbestuurders deel aan diverse
workshops. Tevens is dit een ideale gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te
gaan over onze sport. We gaan aan de slag met verenigingsontwikkeling.
Voor de promotie van onze sport hebben we materialen ontworpen. Deze zijn gratis, te leen of te huur:
 Algemeen promotiemateriaal: pennen, stickers, brochures, ...
 Table Stars materiaal: posters, stickers, flyers, …
 Een spreekbeurtpakket voor de basisschooljeugd.
 Verhuur van snelheidsmeter, robot, iPong tafels of Ultimate Tabletennis netposten.
 Leskaarten Table Stars, Fifty+ViTT, Table Heroes en Tafeltennis op het Revalidatiecentrum.
Het is ook mogelijk om materialen aan te schaffen voor de uitvoering van bijvoorbeeld Table Stars lessen
via onze partner Nijha.
We hebben diverse waardevolle partners, zoals MJ Tafeltennis.
We organiseren jaarlijks een trainingszomerkamp voor jeugdspelers van 12 tot en met 17 jaar.
En er is nog veel meer.
Conclusie: Voor spelers, verenigingen en afdelingen is er veel beschikbaar.
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Wedstrijdsport
Jaarlijks zijn er 4 topevenementen. De Nederlandse Kampioenschappen in maart, de eredivisiefinales
en het landskampioenschap jeugd in mei, de Masters in oktober en de Final Four in december. Ook
worden er jaarlijks een paar interlands georganiseerd voor de Nederlandse teams, zowel dames als
heren.
Vanuit de landelijke organisatie is er een landelijke competitie voor dames, heren en jeugdspelers. Elke
afdeling organiseert een eigen competitie voor jeugd en voor senioren. Er is steeds meer behoefte aan
nieuw of vernieuwend competitieaanbod. Op diverse plaatsen in het land ontstaan nieuwe (lokale)
initiatieven.
Voor jeugdspelers, senioren en paraspelers zijn er toernooiencircuits die landelijk georganiseerd
worden. Ook binnen de afdelingen worden diverse toernooien georganiseerd, soms door de afdeling zelf,
soms zijn er initiatieven vanuit een vereniging.
Voor het organiseren van de meeste toernooien wordt
gebruik gemaakt van Toernooi.nl. De resultaten van
competitiewedstrijden worden verwerkt in een ranglijst:
de ELO-rating. Steeds meer toernooi-uitslagen worden
verwerkt in de ELO-rating.
We ontwikkelen meer en meer wedstrijdaanbod buiten
de hierboven genoemde competities en toernooien.
We helpen graag met tools en materialen voor het
organiseren van toernooien in bijvoorbeeld bedrijven,
buurthuizen, campings en wijken.

Opleidingen
Goed opgeleid kader is belangrijk voor de ontwikkeling van onze sport en onze verenigingen.
Op tafeltennistechnisch gebied zijn er opleidingen en bijscholingen voor coaches, trainers,
toernooileiders en scheidsrechters. Deze opleidingen zijn er zowel voor beginnende kaderleden, als voor
mensen die zich willen ontwikkelen tot echte experts. Er is zelfs een opleiding ontwikkeld die zich richt op
ouders.
Er worden ook clinics en korte opleidingen gegeven buiten onze verenigingen. In 2018 zijn er
bijvoorbeeld trainersopleidingen georganiseerd op RTCs Sport en Bewegen.
Niet alleen technisch goed opgeleid kader is van belang. Verenigingen bevinden zich in een
veranderende omgeving. Voor bestuursleden en commissieleden is het van belang om mee te kunnen
bewegen met deze maatschappelijke ontwikkelingen. De Tafeltennisbond heeft een netwerk van
mogelijke opleidingen, onder andere op het gebied van besturen en vrijwilligersmanagement.
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Topsport en talentherkenning
Onze topsporters nemen deel aan internationale
toernooien, zoals WKs, EKs en Olympische en
Paralympische Spelen. Onze dames hebben de afgelopen
jaren diverse medailles gehaald op het internationale
podium. De nationale jeugdtop neemt elk jaar deel aan de
Europese Jeugd Kampioenschappen.
Hiertoe zijn een aantal topsportprogramma’s ontwikkeld.
De kosten van deze programma’s worden deels gedragen
door NOC*NSF, deels door de talenten zelf en ook voor
een deel vanuit de Tafeltennisbond.

Marketing en communicatie
Er zijn vele communicatievormen. Websites, sociale media, nieuwsbrieven en e-mail zijn heel belangrijk
en worden veel ingezet om tafeltennissers en hun verenigingen te bereiken. We zoeken meer en meer
het contact met de ongebonden tafeltennissers.
De afdeling Marketing en Communicatie heeft een groot netwerk rondom onze sport. We benaderen de
pers bij de topevenementen en zoeken de aansluiting met campagnes zoals de Nationale Sportweek.
We werken aan het positioneren van onze sport en maken daarbij gebruik van de eigenschappen van
onze sport: snel, explosief en uitdagend, maar ook vitaal en laagdrempelig. Iedereen kan tafeltennissen.
De beste manier om te communiceren is via persoonlijk contact, maar dat is niet altijd mogelijk. We
nodigen iedereen uit om zelf contact op te nemen.
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Algemene zaken
Het Hoofdbestuur van de NTTB heeft een meerjarenbeleidsplan (MJBP) uitgewerkt dat als leidraad dient
voor de diverse ontwikkelingen. De kernwaarden van dit plan zijn Innovatief, Vitaal, Ondernemend en
Open.
Elk jaar wordt opnieuw gekeken naar de ontwikkelingen en worden nieuwe keuzes gemaakt en accenten
gelegd. De komende tijd leggen we onder andere het accent op verenigingsontwikkeling: de
tafeltennisbond wil verenigingen helpen zich te ontwikkelen. Ook werken we aan het betrekken van
mensen die regelmatig willen tafeltennissen Het stopt niet bij de PingPongbaas app. We willen meer
aanbod ontwikkelen voor deze doelgroepen: clinics, toernooien, etc.
De Bondsraad is het overkoepelende orgaan van de NTTB en volgt alles nauwlettend. De betrokkenheid
en inzet van spelers, verenigingen, afdelingskaderleden, landelijke kaderleden en het Bondsbureau te
Nieuwegein is hierbij onmisbaar. De NTTB, dat zijn we samen!
De directeur tafeltennis staat aan het hoofd van het Bondsbureau in Nieuwegein.
Op het Bondsbureau zijn mensen aan het werk op de genoemde terreinen: sportparticipatie,
wedstrijdsport, opleidingen, topsport en talentherkenning en marketing en communicatie.
Daarnaast zorgt de financiële administratie voor de verwerking van de diverse geldstromen.
In het ledenadministratie systeem NAS kunnen verenigingen zelf hun ledenadministratie en competitie
beheren.
Op of via het Bondsbureau is ook expertise opvraagbaar over diverse zaken zoals bijvoorbeeld
accommodaties, reglementen, AVG en juridische zaken.
De NTTB heeft een WA- en ongevallenverzekering afgesloten voor haar leden.
Er zijn collectieve afspraken en kortingen voor Videma (rechten voor het gebruik van audiovisuele
apparatuur in de sportkantine) en Sena (rechten voor het gebruik van muziek in de kantines). Met
ziektekostenverzekering Zilveren Kruis zijn afspraken gemaakt over kortingen voor leden.
De NTTB is aangesloten bij de landelijke sportkoepel NOC*NSF en internationaal bij de ETTU (Europese
Tafeltennis Unie), de ITTF (Internationale Tafeltennis Federatie) en het IOC (Internationaal Olympisch
Comité).

NTTB, juli 2018
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