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VOORWOORD
Beste lezer,
2016, een jaar waarin tafeltennis ging bewegen!
In november 2016 heeft de Bondsraad het nieuwe beleidsplan ‘Tafeltennis beweegt’ vastgesteld. Dit is
geen beleidsplan van 4 jaar, maar meer een beleidskader met een uitwerking middels projectplannen.
Hiermee beogen wij tafeltennis op de toekomst voor te bereiden en voor nieuwe doelgroepen te
openen. Wij hebben kernwaarden vastgesteld en ambities geformuleerd. U leest er alles over in dit
jaarverslag.
Er zit ook beweging in het Hoofdbestuur! In de junivergadering van de Bondsraad is een nieuw
Hoofdbestuur gekozen. Naast mijzelf zijn er in totaal 5 bestuursleden gekozen (Wim van der Burgt,
André Eerland, Peter Hanning, Koen Jacobs en Kees Kamp). Ook in 2016 heeft het Hoofdbestuur
e
weer een ronde langs de afdelingen (3 kwartaal) gemaakt en veel informatie opgehaald en verstrekt.
Het Hoofdbestuur heeft uit de discussie een goed beeld van de behoeften van verenigingen en
afdelingen gekregen. Dit heeft mede bijgedragen aan het opzetten van het nieuwe beleid. Ook in 2017
gaan wij de afdelingen weer bezoeken.
e

Het 6 Verenigingscongres werd weer tegelijkertijd gehouden met het NK in de schitterende omgeving
van het Landstede Sportcentrum in Zwolle. Door de vele nevenactiviteiten groeit het NK nog ieder jaar
en is HET uithangbord voor tafeltennis. Ook in 2016 hebben wij de vier grote NTTB-evenementen
volgens onze visie gehouden: 4 verschillende regio’s voor onze 4 TOP-evenementen: Oost (Zwolle)
voor het NK, West (Leiden) voor de Masters, Zuid (’s-Hertogenbosch) voor de Final 4 van de Beker en
Midden (Hilversum) voor de finale eredivisie.
Op sportief gebied werden diverse successen geboekt, waarbij in het Olympisch en Paralympisch jaar
de gouden medaille van Kelly van Zon (zij prolongeerde haar titel uit 2012) de beste prestatie was. De
zilveren medaille van Gerben Last was ook een unieke prestatie. Gerben heeft op drie opeenvolgende
Paralympische Spelen een medaille behaald: in 2008 een gouden, in 2012 een bronzen en nu dus
een zilveren medaille.
e

Ons damesteam bereikte bij de WK teams in Kuala Lumpur voor de 4 keer op rij de kwartfinales.
Bovendien wist het damesteam zich te plaatsen voor de Olympische Spelen, wat betekent dat de
tafeltennisbond vanaf de toelating van tafeltennis bij de Olympische Spelen (1988) onafgebroken
deelnemers afvaardigt!
De discussie over de hervorming van de competitie is volle gang en zal ons in de komende tijd nog
verder bezighouden.
Tegen allen die zich voor de tafeltennissport hebben ingezet, als vrijwilliger of in loondienst, wil ik
zeggen: Dank u wel, dank voor uw inzet, dank voor uw meestal opbouwende kritiek en dank voor uw
steun.

Met sportieve groet,
Jan Simons, Voorzitter Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB)
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ALGEMEEN BESTUURLIJKE ZAKEN

1.1
Ledenaantal
De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) is een landelijke sportorganisatie. Het aantal leden bedroeg
op 31 december 2016 27.743, verdeeld over 556 verenigingen. Eind 2015 bedroeg het aantal leden
28.431 en het aantal verenigingen 559. Hoewel het ledenaantal van de Nederlandse Tafeltennisbond
daarmee in 2016 opnieuw is gedaald, is de daling kleiner dan in de voorgaande jaren.
1.2
Hoofdbestuur
Voorzitter Ronald Kramer gaf in februari te kennen dat hij de functies van voorzitter van de NTTB en
de ETTU niet meer kon combineren en trad daarom af. De overgebleven Hoofdbestuursleden zijn aan
de slag gegaan om nieuwe Hoofdbestuursleden te vinden en op 18 juni zijn drie kandidaten aan de
Bondsraad gepresenteerd. De Bondsraad ging akkoord met de kandidaatstellingen en daarmee werd
het Hoofdbestuur uitgebreid met drie nieuwe bestuursleden. Wim van der Burgt, André Eerland en
Peter Hanning zijn verantwoordelijk voor respectievelijk de portefeuilles Wedstrijdzaken, Projecten en
Marketing & communicatie. Kees Kamp trad in november af als penningmeester. Koen Jacobs nam
deze functie ad interim waar.
Het Hoofdbestuur is in 2016 tienmaal in vergadering bijeen geweest. Daarnaast is overleg gevoerd
met de MT-leden (managementteam) van het Bondsbureau en is tijdens een heisessie uitgebreid
gesproken over het Meerjarenbeleidsplan 2017+ en de aanpassing van de competitieopzet. Het het
Hoofdbestuur bezocht alle afdelingen om input voor deze beide onderwerpen op te halen en de
afdelingen en verenigingen te informeren over de ontwikkelingen. Incidenteel werd separaat overleg
met afdelingsbesturen.
De leden van de Federatie, de Tafeltennisbond, de Squashbond en de Schermbond zijn tweemaal
bijeen geweest voor de algemene ledenvergadering en hebben daarnaast diverse malen overlegd
over de toekomst van de Federatie. Naast deze fysieke bijeenkomsten hebben de besturen van de
drie bonden regelmatig per telefoon en e-mail contact gehad. In december presenteerde Joëlle Staps
aan de Federatie een advies over de toekomstige ontwikkeling.
De leden van het Hoofdbestuur zijn zo veel mogelijk aanwezig geweest bij jubilerende verenigingen.
Verder is de NTTB vertegenwoordigd op de ledenvergaderingen van NOC*NSF en de internationale
congressen van de ITTF (International Table Tennis Federation) en de ETTU (European Table Tennis
Union).
1.3
Bondsbureau
Per 1 februari zijn de Afdelingsondersteuners Gilbert Dix (Midden), Matthias Dul (Noord en Oost), Ron
van Enckevort (Limburg), Sven Groot (West en Gelre) en Maartje Snelders (Holland-Noord) onder
leiding van coördinator Ineke de Graaf met hun werkzaamheden gestart.
Anja Kiewiet verliet de organisatie per 1 april en Bas Martinot (SBN) verliet per 1 mei het
Bondsbureau. Guido Ploem nam per 18 juli zijn taken over, nadat zijn stage was afgerond.
Marc Veldkamp, directeur squash, vertrok per 1 augustus. In de daaropvolgende maanden werd het
bureau, en met name de Squashbond, ondersteund door Marcel van ’t Hul en Richard Jacobs van
NOC-NSF. In de periode oktober tot en met december heeft Joëlle Staps tijdelijk de functie van
directeur waargenomen.
Jasminka Oeij verliet per 1 oktober het Bondsbureau als algemeen medewerkster, maar in de
maanden november en december zijn zij en Mari de Graaf tijdelijk in dienst geweest als
projectmedewerker communicatie.
Dennis Rijnbeek trad per 1 oktober in dienst als Hoofd Communicatie, Marketing en Fondsenwerving.
Hoofd Sport- en productontwikkeling Ingrid Koppelman nam per 1 december na 13 jaar afscheid van
de NTTB om een nieuwe uitdaging. Maartje Snelders droeg op 15 december haar functie als
Afdelingsondersteuner voor Holland-Noord over aan Ineke de Graaf.
Ook in 2016 heeft de NTTB gebruik gemaakt van stagiairs: Guido Ploem, Tiffany Ras, Max van
Amerongen en Peter van der Vlies liepen stage op het Bondsbureau. Oscar Kardolus heeft als
vrijwilliger de medewerkers een groot deel van het jaar ondersteund.
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1.4
Bondsraad
De Bondsraad kwam in 2016 bijeen op 18 juni, 3 september en 19 november. Tijdens deze
vergaderingen is het Meerjarenbeleidsplan 2017+ uitgebreid besproken. Daarnaast kwamen de
reguliere onderwerpen aan bod en is vooruitgekeken naar de opzet van de aan het MJBP 2017+
gerelateerde projectplannen. Voor het vaststellen van het financiële jaarverslag is op 3 september een
extra vergadering georganiseerd.
De Bondsraadsvergadering van november stond in het teken van het goedkeuren van het
Meerjarenbeleidsplan 2017+ en de bijbehorende begroting. Daarbij werd aangegeven dat de
begroting voor topsport nog niet geheel definitief was in verband met de nog niet bekend zijnde
subsidietoewijzingen.
1.5
College van Voorzitters
Het college van voorzitters kwam in 2016 vier keer in Nieuwegein bijeen. Voorzitter Frans Muijzers
(voorzitter afdeling West) is ook voor het jaar 2017 weer door het college als voorzitter aangewezen.
1.6
Bestuurlijke vernieuwing
In 2016 is gestart met de implementatie van Bestuurlijke vernieuwing. Een belangrijke stap hierbij is
was de aanstelling van afdelingsondersteuners per 1 februari. Zij hebben hun werkzaamheden
voortvarend opgepakt en een goede start gemaakt. We zien voldoende kansen om dit verder te
ontwikkelen. De meeste afdelingen hebben hier aandacht aan besteed in hun verslag.
1.7
Aanbeveling Goed Sportbestuur
Ook in het verslagjaar is door het Hoofdbestuur aandacht besteed aan de code.
1.8
Internationaal
Op internationaal vlak werkt de NTTB samen met de ITTF en de ETTU. Tijdens de
Wereldkampioenschappen in Kuala Lumpur (Maleisië) in februari/maart 2016 hebben zowel de ITTF
als de ETTU hun congressen georganiseerd. Voorzitter Jan Simons en Directeur Tafeltennis Achim
Sialino hebben de NTTB tijdens de AGM van de ITTF vertegenwoordigd. Tijdens de Europese
Kampioenschappen in Boedapest (Hongarije) heeft de ETTU nogmaals een congres georganiseerd.
Voorzitter Jan Simons en Directeur Tafeltennis Achim Sialino hebben de NTTB tijdens deze
vergadering vertegenwoordigd.
Binnen de ETTU was Nederland vertegenwoordigd door Emie Dekker – Technical Committee, Olaf
Diels – Board of Appeal, Igor Heller – voorzitter Ranking Committee en Joke Wijker – Youth
Committee. Binnen de ITTF had Irene Faber zitting in de Sports Science and Medial Committee, Igor
Heller in de ITTF Rules Committee, Albert Rooijmans in de Umpires & Referees Committee en Piet
van Egmond als corresponding member in de Equipment Committee.
1.9
Preventie seksuele intimidatie
Ook in 2016 was Inge Schultze de vertrouwenspersoon van de NTTB. Zorgvuldige aandacht voor dit
onderwerp blijft van groot belang. Op de website van de NTTB is informatie voor verenigingen, leden
en groepsbegeleiders te vinden.
Daarnaast doet de NTTB mee aan de regeling waarbij verenigingen voor hun vrijwilligers gratis een
Verklaring omtrent Gedrag (VOG) kunnen aanvragen. Het Hoofdbestuur, coaches en de
personeelsleden van de Federatie hebben deze verklaring aangevraagd. Daarnaast worden ook de
leden van het landelijk kader gevraagd om deze VOG aan te vragen.
1.10
Wijzigen inning contributie
Zoals eerder in de bondsraad en door vele leden gevraagd is 2016 de wijziging in het betalen van de
basiscontributie aangepast van een jaarlijkse bijdrage in een kwartaalsbijdrage.
1 11
Financiële commissie
De financiële commissie is onder de leiding van Sander Booman en in het bijzijn van de
penningmeester NTTB, de andministrateur NTTB en de directeur tafeltennis twee keer bijeen
geklomen. O.a. is de accountantscontrole hierbij uitgebreid besproken.
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SPORT- EN PRODUCTONTWIKKELING

Sport- en Productontwikkeling (SPO) zorgt ervoor dat diverse doelgroepen in onze samenleving
kennismaken met tafeltennis als sport. In 2016 richtte het team zich op een flink aantal doelgroepen.
2.1

Stimulering Jeugdsport

Het aantal verenigingen met jeugd is licht gedaald, van 350 naar 344 verenigingen. De daling in het
ledenaantal bij de oudere jeugd is zorgwekkend te noemen. Binnen de groep jeugd onderscheiden we
de doelgroep jeugd onder 13 en oudere jeugd. De instroom van jonge jeugd neemt dankzij Table
Stars is toe, maar dat de uitstroom van oudere jeugd gaat bijzonder hard. Omdat Table Stars al een
aantal jaren draait en toe is aan vernieuwing, is besloten een impuls te geven
Table Stars
Het is belangrijk om jeugd kennis te laten maken met tafeltennis. Daartoe is al sinds 2010 Table Stars
opgezet en succesvol geïmplementeerd door het hele land. Elk jaar starten weer nieuwe verenigingen
met dit programma dat twee kernwaarden heeft:
1. Door middel van speelse oefeningen kunnen jonge kinderen kennismaken met een complexe
sport als tafeltennis.
2. Op scholen oefeningen aanbieden gericht op het trainen van de oog-hand coördinatie.
De inzet op Table Stars richtte zich dit jaar onder andere op het ondersteunen van tien nieuwe
verenigingen die met Table Stars aan de slag zijn gegaan. Ook is er veel tijd gestoken in het compleet
maken van de leerlijn Table Stars, het vernieuwen van de materialen en de lesstof, het opzetten van
de Table Stars impuls en het ontwikkelen van de Table Stars lesmap. Door wijzigingen binnen het
team SPO is er minder tijd beschikbaar geweest voor Table Stars.
Ontwikkeling Table Stars lesmap
In het begin van 2016 is er hard gewerkt om de Table Stars lesmap compleet te maken. Alle Table
e
Stars leskaarten hebben een visuele upgrade gekregen. De 1 lesmappen zijn officieel uitgedeeld aan
de sponsoren: MJ-Tafeltennis, detafeltennistrainer.nl, TT-sport & Faas-fotografie. De distributie van de
lesmappen naar de verenigingen start in januari 2017.
Vernieuwing Table Stars pakket
Samen met NIJHA, specialist in sportmaterialen, stelde de NTTB een nieuw materialenpakket samen.
Daarin zijn een paar opvallende items opgenomen die gericht zijn op de fijne motoriek zoals de
crossball, een grappig ogend werpinstrument waarbij het vangen ervan de oog-hand coördinatie traint.
Ook is er een mooi mikdoel toegevoegd. Het nieuwe pakketis bijzonder leuk en leerzaam voor de
allerjongste deelnemers aan Table Stars.
Ontwikkeling Table Stars Challenge
Kennismaken via Table Stars is laagdrempelig en speels. De Challenge is een logisch vervolg op de
Table Stars lessen op school. Doel is om kinderen via speelse techniekoefeningen, kennis van
spelregels en omgangsnormen voor te bereiden op de competitie. De Challenge leggen ze af tijdens
een afsluitend toernooi, georganiseerd door één vereniging. Meerdere kleinere verenigingen zonder
eigen accommodatie kunnen hierbij aansluiten. De Challenge is bedoeld voor NTTB-leden. Table
Stars Challenge is in 2016 verder doorontwikkeld. De lesstof is klaar en getest op een tweetal locaties.
In het voorjaar van 2017 worden de materialen geproduceerd en worden de laatste pilots gehouden.
Het volledige product komt beschikbaar in het voorjaar van 2017.
Table Stars The Battle
Op zondag tijdens het NK Tafeltennis organiseert de NTTB Table Stars The Battle. Dit is het officiële
scholenkampioenschap voor beginnende tafeltennissers. Doel is om kinderen die graag tafeltennissen
maar dit nog niet bij de vereniging doen kennis te laten maken met de wedstrijdsport. Sponsor van dit
mooie evenement is TT-Sport. Er deden dit jaar 134 kinderen mee, verdeeld over 29 teams. Dit waren
8 teams meer dan vorig jaar. In totaal waren dat winnaars van de door 21 verenigingen
georganiseerde voorrondes. Met nog eens 260 extra bezoekers (ouders, leraren en coaches) was het
daarmee een levendig evenement.
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Deelname aan The Battle leidt tot ledengroei. Bij een aantal verenigingen is dat direct zichtbaar omdat
bij hen de kinderen die hebben deelgenomen aan the Battle na dit evenement lid zijn geworden.
NTTB Tafeltenniskamp
Het derde NTTB Tafeltenniskamp Vrienden Maken werd georganiseerd van 15 t/m 20 augustus 2016
in Ysselsteyn en Venray. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt voor de komende drie jaar.
Met dank aan POSNO Sport en TTV Red Stars werd voor 48 deelnemers dit zomerkamp, gericht op
de breedtesport, georganiseerd. Het deelnemersaantal is weer gegroeid ten opzichte van vorig jaar:
velen kwamen terug naar de mooie locatie en naar de geweldige trainers. Kampleider Sven Groot
formeerde een team van (breedtesport)trainers: Dave Wolbertus (Tanaka), Eveline Petstra (Effekt‘65)
Patrick van Loon (Hotak’65), Marnik Gommers (ODT), Maarten Peters en Huub Thijssen beide van
Red Stars en hemzelf. Het kamp richt zich op spelers in de leeftijd van 12 tot met 17 jaar en heeft als
doel het behoud van oudere jeugdspelers.
2.2

Doelgroepen werven en behouden

Naast jeugd richt de NTTB zich op het ontwikkelen van nieuw aanbod voor paratafeltennissers, voor
meisjes en voor volwassenen. Deze laatste doelgroep is breed en in het meerjarenbeleidsplan
gedefinieerd als ‘sportwisselaars’ en ‘35+’. De projecten met de KNVB en KNHB (sportwisselaars) en
Bedrijfstafeltennis (35+) zijn afgerond. De doelgroep ouderen is toegevoegd aan het meerjarenbeleid.
Paratafeltennis
Team Parasport functioneerde op volle kracht. Het Bondsbureau zorgde voor de nodige
ondersteuning en legde de verbindingen waar nodig (intern en extern). De NTTB mocht zich weer
verheugen op een samenwerking met de Johan Cruyff Foundation. Het gaat hier om het stimuleren
van tafeltennis voor de doelgroep sporters met een beperking. De twee RTC’s paratafeltennis
Rotterdam en Zwolle werden gecontineerd in 2016 en in Nijmegen en Weert werden proeftrainingen
verzorgd. Er werden drie filmpjes ontwikkeld om de sport te promoten.
Van NOC*NSF ontvingen we ook de nodige steun. Zo zijn we aangesloten bij de generieke interventie
‘Aangepast Sporten’ waardoor ook de lesmap “Paratafeltennis” en de daarbij behorende programma’s
via de Sportimpuls aangevraagd kan worden.
In 2016 zijn 13 sporters geclassificeerd. Ingrid van Velhoven-Hegge en Gerard Dijkland zijn onze
classifiërs. Ingrid van Veldhoven-Hegge coördineert alles rondom het classificeren van tafeltennissers.
Dit jaar zijn er drie nieuwe promotiefilmpjes voor paratafeltennis gemaakt. Het eerste filmpje, waarvan
de beelden op Papendal geschoten zijn, vertelt wat paratafeltennis, voor wie het geschikt is en
waarom tafeltennis zo’n geschikte sport is voor mensen met een beperking. Het tweede filmpje is bij
TTV Swift uit Deventer gemaakt en laat hun groep tafeltennissers met een verstandelijke beperking
zien. Het laatste filmpje is gemaakt bij RTC paratafeltennis in Rotterdam en legt aan verenigingen en
(potentiële) sporters uit wat een RTC paratafeltennis inhoudt.
De jaarlijkse bijeenkomst voor verenigingen met (interesse voor) paratafeltennis werd goed bezocht,
15 clubs waren aanwezig, in totaal 25 personen. Ook op het NTTB-verenigingscongres was er
aandacht voor deze doelgroep. Een vertegenwoordiger van de Johan Cruyff Foundation vertelde
plenair over de Johan Cruyff Foundation, wat verenigingen voor hen kunnen betekenen en waar
verenigingen ondersteuning van hen in kunnen krijgen.
Tijdens het Verenigingscongres 2016 is de prijs uitgereikt aan de vereniging met de meeste
paratafeltennissers. Dat was in 2015 De Toekomst uit Lochem. TTV Rijnsoever heeft met
ondersteuning van de bond een aanvraag ingediend voor de stimuleringsbijdrage uit het programma
Grenzeloos Actief en deze toegewezen gekregen.
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Meisjestafeltennis
Dankzij extra financiële middelen vanuit de contributie kon Saskia Meijer een opdracht uitvoeren om
twee doelen te realiseren: besturen informeren over het werven en behouden van meisjes op de club
en onderzoeken welke producten de NTTB kan ontwikkelen voor deze doelgroep. Zij richtte een
expertgroep op en stelde met hen een vragenlijst op voor kleinschalig onderzoek. Ze haalde ook
informatie op bij de Duitse, Vlaamse en Engelse bond, die ook kampen met dalende aantallen meisjes
in de tafeltennissport.
Zij heeft een presentatie(handboek) gemaakt met verzamelde goede voorbeelden en tips uit binnenen buitenland, gericht op verenigingsbesturen en technische staf, om besturen bewuster te maken van
het feit dat meisjes een andere manier benadering behoeven dan jongens en hoe daar dan
vervolgens naar gehandeld kan worden.
Voor vernieuwing in aanbod is gekeken naar meisjescompetitie en Aerobic Table Tennis, een product
uit Engeland. De initiatiefnemer van Aerobic Table Tennis is naar Nederland gekomen en heeft drie
personen opgeleid tot Aerobic Table Tennis instructeur. In Den Haag en Rotterdam zijn de eerste
clinics op scholen gegeven en Britt Eerland is daarbij als boegbeeld betrokken. In 2016 wordt dit
product in Nederland door de NTTB gelanceerd tijdens de nationale sportweek.
In het voorjaar 2016 wordt er ook gestart met een pilot meisjescompetitie in afdeling West.
Ouderen
Ook ouderen zijn een doelgroep die zich mogen verheugen in een groeiende aandacht vanuit de
sport. Nederland vergrijst en dus is het belangrijk deze mensen gezond en fit te houden, onder andere
door ze te laten tafeltennissen.
2016 stond in het teken van voorbereidingen van de pilot die gedraaid is bij 4 verenigingen. Het eerste
half jaar is het programma opgezet en ontwikkeld en is Marit Martens- Scheers bij de 4 deelnemende
verenigingen geweest om de verenigingen in te lichten en het programma kenbaar te maken. Het
uiteindelijke programma is Fifty-ViTT genoemd (Vitaal Tafeltennis) waarbij er een opzet gemaakt is
van 10 weken.
In deze 10 weken gaan deelnemers aan de slag met vitaliteit en gezondheid. Elke week start met een
half uur warming- up die erg breed gegeven kan worden. Zo wordt er gewerkt met elastieken banden,
wordt uithoudingsvermogen getraind en worden spieren sterker gemaakt. Na de warming- up gaan de
deelnemers aan de slag met tafeltennis. Tussendoor een kop koffie drinken wordt ervaren als één van
de belangrijkste onderdelen van het programma.
De verenigingen die deelnamen aan de pilot hebben aangegeven dat uitwisseling en deelname aan
een OTC-toernooi, een stap te ver te vinden. Zo hebben de deelnemers niet deelgenomen aan een
OTC-toernooi maar hebben zij zelf wedstrijden gespeeld.
2.3

Clubadvies

Alle medewerkers uit het team SPO zijn verenigingsadviseur en doelgroepspecialist. Zo bieden ze
besturen vanuit hun expertise handvatten, kennis en praktijkgerichte tools aan om bestuurders van
een vereniging niet alleen brandjes te laten blussen op de korte termijn maar vooral lijnen uit te laten
zetten voor de lange termijn. Een belangrijk programma binnen Clubadvies is Thuis in Tafeltennis, ook
wel ‘Naar een veiliger sportklimaat’ genoemd. Dit programma wordt aangestuurd vanuit NOC*NSF en
richt zich naast bestuurders ook op ander kader binnen de vereniging (trainers en scheidsrechters).
Zie hiervoor dan ook het verslag bij Opleidingen.
Verenigingsondersteuning – in gesprek met
De NTTB organiseerde in 2016 voor de zesde maal tijdens de NK het Verenigingscongres. Er waren
98 deelnemers afkomstig van 60 verenigingen aanwezig. Ze kregen het thema “Mag het wat kosten?!”
voorgeschoteld, met plenaire discussies en 7 workshops om te volgen. De deelnemers waardeerden
het congres met een 7,5.
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Thuis in Tafeltennis
‘Naar een veiliger sportklimaat’ biedt vanuit NOC*NSF aan NTTB-verenigingen mogelijkheden om zich
bestuurlijk te versterken. Dat kan door de NTTB-verenigingsbox te gebruiken of door het volgen van
‘Besturen met een Visie’, een cursus van drie avonden, gevolgd door de workshop ‘Sportief Besturen’,
van één avond of de cursus ‘Besturen met een visie PLUS’. Doel van deze opleidingen is
verenigingsbesturen bewust te laten besturen, een stip aan de horizon te formuleren en verder te
kijken dan de waan van de dag. In totaal hebben vier verenigingen ‘Besturen met een Visie’ gevolgd
en zijn twee trajecten ‘Besturen met een visie PLUS’ gestart.
Het aantal deelnemende verenigingen binnen Thuis in Tafeltennis stond eind 2016 op 152. Hun
deelname varieert in activiteit. Veel van hen hebben aan de minimale eisen van het programma
voldaan: zichtbaar maken dat sociale veiligheid een rol speelt op de vereniging middels het benoemen
van een vertrouwenscontactpersoon, het hebben van een protocol omtrent gedrag en/of het
aanvragen van de gratis VOG voor verenigingsvrijwilligers. Een groeiend aantal verenigingen besteedt
zichtbaar aandacht aan het verbeteren van de spelregelkennis via www.tafeltennismasterz.nl.
De deelname van onze verenigingen wordt gemonitord via Regis, de tool van NOC*NSF.
Sportbestuurdersacademie
In 2015 werd een start gemaakt met de Sportbestuurdersacademie. In de eerste drie kwartalen van
2016 werd aandacht besteed aan de thema’s Bestuurlijke vernieuwing; en Vrijwilligersbeleid en
Werkgeverschap in de Sport. Vanaf september 2016 is de Sportbestuurdersacademie opgegaan in
het transitieproject Generieke workshops. Maartje Snelders maakt namens de federatie deel uit van
de projectgroep.
2.4

Accommodatiezaken

Accommodatieadvies valt ook onder verenigingsondersteuning. Het zichtbare resultaat van vrijwilliger
Peter van Mil zorgt voor veel tevredenheid bij clubs én hun tegenstanders. Diverse
nieuwbouwtrajecten lopen meerjarig en er werd diverse malen advies gegeven over duurzaamheid en
verlichting. Never Despair opende aan het einde van het jaar haar nieuwe accommodatie. De
Accommodatiecommissie beantwoordt vragen van verenigingen omtrent energiebesparing en
verduurzaming, verlichtingseisen, vloeren en de eisen aan de natte ruimtes en legionellabestrijding.
Aan het begin van het jaar was de recessie nog duidelijk merkzaam en stonden veel verbouw- en
nieuwbouwplannen van verenigingen in de ijskast. In het najaar was een kentering zichtbaa. Plannen
kwamen uit de ijskast en investeringen werden aangevraagd en veelal verkregen. Er werden
gesprekken gevoerd met Smash (Geertruidenberg), HTTV-070 (Den Haag), Smash (Monster), Smash
(Hattem), Westa (Wessem), Shot (Wageningen), TTV Dordrecht (Dordrecht), Taverbo (Boxtel) en
Tempo-Team (Amsterdam) over nieuw- of verbouwplannen.
Aan diverse accommodaties werd ook weer het certificaat C-accommodatie van de NTTB uitgereikt.
Voor accomodatiezaken is het prettig te merken dat bestuurders van verenigingen die in het verleden
advies hebben gehad van Peter van Mil bereid zijn om andere verenigingen te adviseren op basis van
hun ervaringen.

2.5 Overige sportontwikkeling
Naast activiteiten die voortkomen uit projecten, vaak gekoppeld aan doelgroepen, houdt team SPO
zich ook bezig met het ondersteunen van verenigingen die promotie-activiteiten organiseren. Hiertoe
heeft de NTTB de beschikking over inmiddels twee snelheidsmeters en een partytent. Ook is een
professionele ballenrobot aangeschaft om te verhuren aan clubs die hiermee de aandacht willen
trekken. De NTTB verkoopt nog steeds succesvol de iPONG tafel aan verenigingen en bedrijven. Ook
zijn de kleine tafeltjes te huur.
Tijdens Table Stars The Battle werd een demonstratie gehouden door Jeroen Kuijt en Mark Mulder
van MJ-tafeltennis. Ook organiseerde zij een tafeltennisspeeltuin voor de jongste bezoekers van de
NK.
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Tijdens de open dag van de Johan Cruyff Foundation in het Olympisch Stadion in Amsterdam was de
NTTB ook vertegenwoordigd met een tafel en een stand. Met collegabonden werd op diverse
momenten overleg gevoerd om ook aan te sluiten bij de sportbrede ontwikkelingen, momenteel
aangeduid als ‘de transitie in de sport’. De NTTB heeft interesse in meerdere van de ze projecten,
maar neemt actief deel aan de projecten ‘Generieke workshops’ en ‘de ontwikkeling van een digitaal
plaform’.
Deelname Nationale Sport Week
Sinds dit jaar werd de Nationale Sport Week (NSW) in september georganiseerd, voorheen was dit
altijd in april. Vanwege een verschuiving in uren heeft de NTTB de keuze gemaakt om niet actief deel
te nemen aan de landelijke opening. Wel wordt de NSW nog gecommuniceerd naar de verenigingen
en worden zij gestimuleerd om tijdens die week tafeltennisactiviteiten te organiseren.
Dit jaar werd landelijke opening georganiseerd in Utrecht, de Afdelingsondersteuner van afdeling
Midden heeft de contacten met de verenigingen en de NSW organisatie overgenomen van de
landelijke bond.
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3

OPLEIDINGEN

Het afgelopen jaar is een prachtig nieuw boek uitgebracht door de NTTB: TAFELTENNIS – Begrijpen,
Leren, Spelen. Dit boek is een ‘must’ voor trainers en coaches, maar ook spelers en andere
geïnteresseerden kunnen hier veel over de sport leren. Het is een verplicht lesboek in de
trainersopleidingen en vervangt de kostbare serie lesboeken die sinds de introductie van de KSS
gehanteerd werd.
De trainersopleidingen zijn verder geoptimaliseerd, waardoor 2016 een stijging in deelname laat zien.
Het slagingspercentage is min of meer gelijk gebleven op circa 75%. Bij de scheidsrechters zijn er ook
weer meerdere niveau 3 en 4 gekwalificeerden bij gekomen. Dat is sinds enkele jaren redelijk constant
en een grote stijging ten opzichte van 5 jaar geleden.
De Elektronische Leer Omgeving (ELO) wordt doorgaans positief ontvangen en is ook verder
geoptimaliseerd voor de toekomst. De NTTB blijft kritisch kijken naar dit systeem en zoekt continu
naar betere en/of goedkopere alternatieven. De aan ‘ELO’ verbonden NTTB Opleidingenwebshop is in
het afgelopen jaar gebruikt als reguliere webshop, maar met de introductie van de nieuwe website met
webshop is de Opleidingenwebshop alleen nog voor opleidingsdoeleinden gebruikt.
3.1
Trainers
Na het succesvolle 2014 op het gebied van inschrijvingen (grotendeels gedreven door de éénmalige
100% restitutieregeling) is het aantal inschrijvingen voor 2015 drastisch afgenomen. In 2016 is dit
weer richting het gebruikelijke aantal gegaan. Er is één Tafeltennisbegeleider 1 opleiding gestart met
11 deelnemers. De geplande opleidingen Tafeltennistrainer 2 zijn gestart in Venray en Zwolle in 2016.
(Daarnaast starten nog twee van deze geplande opleidingen begin 2017). De Tafeltennistrainer 3
opleiding is gestart in Den Bosch in september 2016. De TT4 opleiding die in samenwerking met
NOC*NSF werd aangeboden is gestart met maarliefst 4 deelnemers. De opleiding TT5 (volledig door
NOC*NSF verzorgd), waarvoor in 2014 al 2 deelnemers zijn aangemeld, is eind 2016 gestart.
3.2
Toernooileiders
Opleidingen zijn er dit jaar door het reorganiseren van het aanbod niet geweest, maar er zijn enkele
bijscholingen gehouden op locatie. De opleidingen worden met ondersteuning van het Bondsbureau
ontwikkeld door experts als Joke Wijker, Igor Heller, Wiel Schers en Joop Matteman. De opleiding TL4
is niet af gekomen in 2016, maar is in 2017 beschikbaar.
3.3
Scheidsrechters
De online spelregelmodule Tafeltennismasterz.nl en het daar te behalen spelregelbewijs SR1 is ook
dit jaar regelmatig bezocht en geraadpleegd. In totaal zijn er 34 geslaagden bijgekomen. Door meer
aandacht voor spelregels en de rol ‘arbitragecoördinator’ bij verenigingen waren er ook meer
inschrijvingen voor de opleiding SR2 (6 deelnemers), SR3 (1 deelnemer) en SR4 (2 deelnemers).
Eind december is het derde ‘Spelregelcafé’ georganiseerd voor alle arbitragecoördinatoren en andere
geïnteresseerden, waarbij zij meer te weten kwamen over hun rol bij de vereniging. Onderdeel van het
Spelregelcafe was de workshop SR2 (waaraan zij ook succesvol deelnamen).
De Expertgroep Opleidingen Arbitrage (EAO) zorgt (al lange tijd) voor de inhoudelijke en uitvoerende
kant van scheidsrechtersopleidingen. Dankzij de inzet van deze groep experts ontwikkelen het
scheidsrechterskorps en de bijbehorende opleidingen zich de laatste jaren steeds meer. Ook is er een
pilot gedaan met ELO voor SR4. Deze is nog niet afgerond.
3.4
Bijscholingen en (trainers)licenties
Het afgelopen jaar werd er één bijscholing met Paratafeltennis als onderwerp georganiseerd, met 8
deelnemers. Daarnaast zijn in samenwerking met de Vereniging van Tafeltennis Trainers (VVTT)
meerdere bijscholingen georganiseerd. Zoals elk jaar houdt de groep actieve trainers niveau 5 twee
keer per jaar een intervisiebijeenkomst als bijscholing voor deze groep. Dit heeft bijgedragen aan in
totaal 839 trainers (TT1 t/m TT5) met een licentie.
In juni is door NOC*NSF de (vanaf nu jaarlijkse) Nationale Opleidersdag georganiseerd waaraan 5
NTTB-opleiders hebben deelgenomen. In september organiseerde de NTTB een docentenscholing
voor trainersopleidingen, die door het merendeel van de actieve docenten is bezocht.
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4

TOPSPORT

4.1

Highlights 2016

Uiteraard waren de Olympische en Paralympische Spelen in Rio de onbetwiste sportieve
hoogtepunten van het jaar. Voor de Olympische Spelen had Jiao Li zich al via de Europese Spelen
van 2015 gekwalificeerd, Jie Li plaatste zich in april tijdens het Olympische kwalificatietoernooi in
e
Halmstad. Met twee speelsters voor het individuele toernooi mocht Nederland nog een 3 speelster
afvaardigen om ook deel te nemen aan het teamtoernooi. Hoewel de dames in goede vorm waren en
naar eigen zeggen “dichter bij een Olympische medaille dan ooit” gooide een blessure roet in het eten.
Voor de Paralympische Spelen hadden zich vier sporters gekwalificeerd. Kelly van Zon, Gerben Last,
Jean-Paul Montanus en Bas Hergelink gingen in Rio voor de podiumplaatsen. Kelly van Zon
prolongeerde haar Paralympische titel in klasse 7 en Gerben Last behaalde een zilveren medaille. De
beide andere spelers kwamen niet verder dan de kwartfinales.
e

De WK in Kuala Lumpur was succesvol: het Nederlandse damesteam behaalde voor de 4 keer op rij
de kwartfinales.
Voor het eerst in vele jaren nam de NTTB met slechts drie teams deel aan de EJK in Zagreb (Kroatië).
Het jongens juniorenteam was niet afgevaardigd. De drie andere teams is het niet gelukt om naar de
e
1 categorie te promoveren.
In het kader van de kwalificatie voor de Europese Kampioenschappen 2017 speelden de heren in
2016 tweemaal een thuisinterland en de dames een maal. Deze kwalicatiereeks wordt in 2017
voortgezet.
Tijdens de Europese Kampioenschappen in Boedapest bereikte Jie Li de halve finale en behaalde
daarmee brons. Het mixed dubbel Britt Eerland/Laurens Tromer bereikte de laatste 16.
Eind 2016 besloten de afdelingen niet meer aan de landelijke Dag van het Talent (eerste weekend
van november op Papendal) te willen deelnemen maar in plaats daarvan een regionale promotiedag
voor tafeltennis wilden organiseren. Helaas is voor zover bekend de afdeling West de enige afdeling
die deze dag heeft georganiseerd.
In december maakte NOC*NSF de subsidietoewijzing bekend op basis van de ingediende
investeringsplannen: voor het damesprogramma, dames ontwikkelprogramma en het paraprogramma
stelde NOC*NSF in totaal € 480.000,- per jaar beschikbaar.
Het RTC-beleid begint in 2016 zijn eerste vruchten af te werpen. Karlijn van Lierop is als eerste
doorgedrongen tot het EJK-team. Verder waren er diverse goede toernooiresultaten te zien. Emma
van der Zanden en Gabrielius Camara wisten beiden een Internationaal toernooi te winnen. Het RTC
Top-programma is in 2016 het tweede jaar ingegaan. Voor de sterkste spelers van de RTC’s was er
een vol programma met zowel nationale als internationale stages en Internationale toernooien. Er
waren uitwisselingen met selecties uit Niedersachsen, Slowakije en Ierland. Verder heeft RTCcoördinator Titus Damsma vanaf augustus 2016 nog intensiever contact met de RTC-spelers en RTCtrainers kunnen hebben.
In 2016 maakten Shuohan Men, Vera van Boheemen, Yoeke Gunsing, Sharon Janssen, Rianne van
Duin en Dobrila Jorguseska deel uit van het CTO-programma. Dobrila is nieuw ingestroomd in
september 2016. De speelsters Felicia Faas en Rachel Gerarts zijn in januari 2016 uitgestroomd.
Inmiddels is de doelstelling “nationale dominantie op weg naar internationale successen” behaald.
Vrijwel alle nationale individuele jeugdtitels en A-toernooien werden een prooi voor de CTO-meiden.
De trainersstaf bestond in 2016 uit de meisjes cadetten- en junioren bondscoaches Mirjam Hooman
en Marcel Kraa. Zij werden waar mogelijk bij de trainingen bijgestaan door damesbondscoach Elena
Timina.
In de bijlagen zijn de details over de bezochte evenementen en de ranglijsten te vinden.
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3.2

Algemene en doorlopende beleidsonderwerpen

Informatievoorziening
De topsportagenda werd maandelijks door Directeur Tafeltennis Achim Sialino verstrekt aan alle
belanghebbenden.
Vele sporters (jeugd, para- en Olympic Talent team) hebben een aantal toernooien op eigen rekening
gespeeld om het beperkte internationale programma van de NTTB aan te vullen. Dit verdient extra
waardering en respect vanuit de NTTB. De heren moesten alle internationale toernooien in 2016 op
eigen kosten spelen. Uitzondering hierop waren de WK in Kuala Lumpur en de EK in Boedapest,
waarvoor door de Bondsraad een apart budget beschikbaar was gesteld.
3.3
Doping
De Dopingcontrolecommissie heeft in 2016 voorlichting gegeven over dopingzaken en geassisteerd bij
het aanvragen van vrijstellingen. Dopingcontroles werden zowel in- als out of competition uitgevoerd.
In het kalenderjaar 2016 waren binnen het Nederlandse tafeltennis wederom geen dopinggevallen,
hetgeen bijzonder positief is voor de Nederlandse tafeltennissport.
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5

WEDSTRIJDZAKEN

5.1
Algemeen
Opnieuw is het gelukt om met behulp van vrijwilligers, verenigingen, competitieleiders,
toernooiorganisaties en scheidsrechters vele toernooien en (competitie)wedstrijden te organiseren.
Op het gebied van wedstrijdzaken was 2016 onder andere het jaar van:
• Veel activiteit en discussie in het land rond het project ‘nieuw/aangepast competitieaanbod’
• Gesprekken met de Dirk Kuyt Foundation om te komen tot een meerjarige samenwerking voor
het NK Paratafeltennis
• De eerste editie van het Para Ranglijsttoernooi in Zoetermeer
• Contractverlenging tot en met 2019 met het Landstede Sportcentrum in Zwolle voor het NK-A
• Het koppelen van de finale van de jeugdcompetitie (kampioensgroep) aan de Eredivisiefinales
in één evenement bij TTV Hilversum
• De start van de EK Kwalificatiereeks voor het EK Teams 2017 met diverse thuisinterlands
voor dames en heren
• De Olympic Experience in Den Haag tijdens de Olympische Spelen van Rio
• De volledige integratie van de ELO-rating voor senioren
5.2
Competitie
De planning en organisatie van de Eredivisie is net zoals in voorgaande jaren uitgevoerd onder de
verantwoordelijkheid van de Werkgroep Eredivisie met daarin Peter Boon, Albert Rooijmans en Bert
van Schaik. De landelijke senioren- en jeugdcompetities zijn wederom door Hoofdcompetitieleider
(HCL) René van Dijk en Hoofdjeugdcompetitieleider (HJCL) Joke Wijker georganiseerd, met
ondersteuning vanuit het Bondsbureau.
Het voorstel voor het aanpassen van de landelijke competitie-opzet heeft tot veel discussie geleid in
tafeltennisland. En zo ook in de Bondsraad van november. Nadat alle vragen en opmerkingen
hierover waren besproken stelde het Hoofdbestuur voor het competitievoorstel in een volgende (extra)
bondsraadvergadering in maart 2017 te behandelen en dan ofwel met een uitgebreidere
onderbouwing en toelichting te komen van het huidige voorstel, ofwel een aangepast voorstel in te
brengen. Hiermee werd door de Bondsraad ingestemd.
5.3
Toernooien en wedstrijden
Het Team Wedstrijdzaken heeft op de eerste plaats zijn kerntaken uitgevoerd, zoals het beheer van
de evenementenagenda, materiaalbeheer en de organisatie en coördinatie van alle landelijke
evenementen voor jeugd en senioren, inclusief de topevenementen. Ook de NTTB-website voeden
met actuele informatie als indelingen, uitslagen, ranglijsten en verslagen van de diverse toernooien is
continu uitgevoerd.
Jeugdevenementen
Het NJK heeft in 2016 een volgende stap gezet. In een geheel vernieuwde accommodatie werd niet
alleen voor de A- en B-jeugdspelers het Nederlands Kampioenschap georganiseerd, maar werd er
ook gedacht aan de bezoekers. Zo was onder andere MJ Tafeltennis aanwezig met diverse
activiteiten.
De eerste editie van het A-Jeugdranglijsttoernooi in Den Haag in 2015 is positief geëvalueerd en in
2016 doorgezet. Ook dit keer was het een geslaagde dag, waar Britt Eerland de prijzen aan het einde
kwam uitreiken.
De Jeugdranglijstfinale, die in 2015 geen doorgang kon vinden, is opgepakt door Taverzo Zoetermeer.
Na een succesvol toernooi is naar tevredenheid van zowel de Tafeltennisbond als de vereniging een
principe-overeenkomst gesloten voor meerdere jaren.
Paratafeltennis
Daar waar het Team Parasport formeel valt onder de afdeling Sport en Productontwikkeling (SPO),
voert Wedstrijdzaken regie over de Para Ranglijsttoernooien en het NK Paratafeltennis. In het jaar
2016 hebben een aantal positieve zaken plaatsgevonden:
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•
•
•

De eerste editie van het Para Ranglijsttoernooi is in Zoetermeer gehouden. De verenigingen
en deelnemers zijn erg blij met een vaste toevoeging aan het circuit centraal in het land, naast
de al bestaande toernooi in Weert, Duiven, Venray en Amersfoort.
Na enkele gesprekken met de Dirk Kuyt Foundation ligt er een contract klaar waarin DKF de
komende vier jaar het NK Paratafeltennis financieel en marketingtechnisch gaat
ondersteunen. In 2017 zal een en ander formeel worden afgerond.
Het NK Paratafeltennis in Made, georganiseerd door TTV Die Meede, heeft veel moois
gebracht en de kracht van Paratafeltennis laten zien. Voor het toernooi zelf was de nodige
media-aandacht. Daarnaast was er een leuk programma met onder andere een clinic van
Nico Blok en een ontvangstruimte voor genodigden.

Toernooileidersopleiding
De toernooileidersopleidingen worden in samenwerking met Opleidingen ontwikkeld en aangeboden.
Voor een verdere toelichting zie hoofdstuk 3.
Toernooi.nl
De sportconsument wordt steeds veeleisender als het gaat om de vorm van informatievoorziening en
de snelheid daarvan en zo ook de tafeltennisser. Mede daarom wordt het platform van Toernooi.nl
gewaardeerd.
De toernooisoftware van Toernooi.nl is na jaren van (door)ontwikkelen en investeren in bijscholingen
nu de standaard bij organisatoren die toernooien organiseren onder de vlag van de NTTB. Na de
topevenementen en de jeugdtoernooien voor A- en B-spelers is het uitrollen ook vergevorderd bij de
overige jeugd- en seniorentoernooien en de Para Ranglijsttoernooien (het NK Paratafeltennis werkt er
al enkele jaren mee).
Inmiddels melden ook diverse afdelingen en clubs zich voor een licentie om daarmee afdelings- of
clubkampioenschappen te organiseren. Het platform is daarmee inmiddels bij de gemiddelde
tafeltennisser bekend.
Materialen
De verschillende materialen worden door Posno Sport opgeslagen, vervoerd en waar nodig
onderhouden of vervangen, net als in het voorgaande jaar. De samenwerking verloopt soepel en zal
worden voortgezet.
5.4
Topevenementen
Onder regie van Wedstrijdzaken en in samenwerking met vele vrijwilligers en verenigingen zijn de
Nederlandse Kampioenschappen, Masters, Eredivisiefinale, Final Four en diverse interlands
georganiseerd.
Nederlandse Kampioenschappen
De Nederlandse Kampioenschappen in het Landstede Sportcentrum in Zwolle mag zich het jaarlijkse
hoogtepunt noemen van iedereen die de sport een warm hart toedraagt. Met het
Jeugdklassentoernooi, basisscholenkampioenschap, verenigingscongres, bijscholingen,
tafeltennisspeeltuin, (audio)visuele aspecten en nog meer is het evenement veel meer dan alleen het
bepalen van de beste Nederlandse tafeltennis(s)(t)ers in het enkel- en dubbelspel. Dat wordt
onderschreven door de ruim 2000 bezoekers.
Het NK wordt sinds 2012 in Zwolle georganiseerd en ligt met het ondertekenen van een vernieuwde
samenwerking minimaal tot en met 2019 vast.
Masters
De Masters 2015, gespeeld in het eerste weekend van 2016, was wederom een 3-daags evenement
met op vrijdag de Jeugdmasters en op zaterdag en zondag de Masters. Dankzij een ingespeelde
organisatie van de ontvangende vereniging Scylla kon er aandacht worden besteed aan het verder
verbeteren van het evenement. Zo werd rondom de finales de zaal zo ingericht dat er bezoekers
helemaal rondom het centercourt konden plaatsnemen, met speciale plekken voor partners en
genodigden.
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Eredivisiefinale
De Eredivisiefinale bij TTV Hilversum is uitgebreid door het toevoegen van de jeugdfinale van de
kampioensgroep jongens. Traditiegetrouw werden de finales op Hemelvaartsdag gespeeld. Gekeken
naar het aantal toeschouwers en de lengte van hun bezoek mocht de toevoeging van de jeugdfinale
een succes worden genoemd.
Final Four
Het evenement ‘Final Four’ heeft in drie jaar tijd met de Eredivisiecup en de eindstrijd van de NTTB
Beker een serieuze plek verworven binnen de reeks topevenementen. Mede door de ondersteuning
van de gemeente ’s Hertogenbosch kon dit jaar op de dag voorafgaand aan het evenement voor de
eerste keer een side event worden georganiseerd voor kinderen uit de omgeving. De organisatie
daarvan was in handen van een bundeling van Bossche verenigingen.
EK Kwalificatie
In het najaar van 2016 en het voorjaar van 2017 worden de kwalificatiewedstrijden voor de Europese
Kampioenschappen 2017 voor teams gespeeld. Zowel het Nederlandse dames als herenteam komen
tijdens deze kwalificatie uit in de hoogste categorie, genaamd de Championship Division.
De NTTB heeft, als verantwoordelijk organisator van de kwalificatiewedstrijden, (tafeltennis)clubs en
andere organisaties op basis van een bidbook de mogelijkheid geboden om één of meerdere van de
thuisinterlands te organiseren. Dat heeft geresulteerd in een damesinterland bij Scyedam en twee
thuisinterlands van de heren bij Taverzo dit jaar. In 2017 volgt nog minimaal één damesinterland.
5.5
Ranglijsten en licenties
Gedurende het jaar zijn volgens afspraak de ranglijsten periodiek gepubliceerd op de NTTB-website
en zijn ook de licenties maandelijks bijgewerkt en gepubliceerd.
Het nieuwe NTTB Ranglijst Systeem (ELO ratinglijst) is in 2015 in gebruik genomen. Het systeem,
waarin alle individuele resultaten van spelers worden gebruikt van zowel competities (uit NAS) als
toernooien, dient nu bij de senioren ook als basis voor het bepalen van plaatsingslijsten en vervangt
daarmee de oude, maandelijks uitgebrachte ranglijsten definitief.
5.6
Scheidsrechters
Voor de competitie is er nog steeds een nijpend tekort aan scheidsrechters. Om deze reden moest er
opnieuw een beroep op onze Duitse collega’s worden gedaan om te assisteren. Met kunst en
vliegwerk slaagde de Scheidsrechterscommissie er weer in om de meeste wedstrijden in de eredivisie
en de eerste divisie heren te bemannen.
Dat Nederlandse scheidsrechters internationaal gewaardeerd worden, blijkt wel uit het feit dat er vaak
een beroep op ons korps gedaan wordt. Ook dit jaar waren er veel Nederlandse scheidsrechters actief
in het buitenland, zowel bij de WK jeugd, WK senioren, EK senioren als EK jeugd. Vermeldenswaardig
is dat Ina Wiekart uitgenodigd werd voor de Para-Olympische Spelen in Brazilië. Bij de Top 16
senioren en Top 10 jeugd was Nederland ook vertegenwoordigd in 2016. Verder traden verschillende
Nederlandse scheidsrechters op als (assistent) hoofdscheidsrechter, zowel bij toernooien als bij
landenwedstrijden in het buitenland.
In de najaarscompetitie hebben twee scheidsrechters hun Proeve van Bekwaamheid als SR4 met
succes afgelegd. Eén persoon is geslaagd als SR3 en deze doet in 2017 ervaring op met
scheidsrechteren in de Nederlandse competitie.
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6

COMMUNICATIE & MARKETING

6.1

Algemeen

De afdeling Media & Communicatie van de Tafeltennisbond was belast met alle taken die betrekking
hadden op zowel de interne- als de externe communicatie en media & persvoorlichting. Per oktober
2016 is een Hoofd Communicatie, Marketing en Fondswerving (0,6FTE) aangetrokken, om het
Marketing en Communicatiebeleid verder vorm te geven. De afdeling kent nu de naam Marketing en
Communicatie.
6.2

Communicatie

Binnen Communicatie is een onderscheid te maken in communicatie naar doelgroepen zoals
afdelingen en verenigingen, naar leden (direct) en naar personen (en organisaties) die niet verbonden
zijn aan de NTTB. Daarnaast kan gekeken worden naar verschillende kanalen, zoals digitaal, fysiek
en persoonlijk.
Communicatie werd in 2016 via verschillende kanalen door de NTTB georganiseerd. Leden en
verenigingen werden op de hoogte gehouden via de digitale nieuwsbrief, social media, de
verenigingsmailing en de vernieuwde NTTB-website. Verenigingen, leden en organisaties konden
gebruik maken van promotiemateriaal dat geproduceerd werd door het Bondsbureau in de vorm van
folders, posters, diploma’s, programmaboekjes, vlaggen en banners.
Het Bondsbureau bracht diverse keren een verenigingsmailing uit –voor de besturen van haar
aangesloten clubs. Daarin werd geïnformeerd over uiteenlopende zaken op de verschillende
beleidsterreinen zoals contributies, duurzaamheid, nationale topevenementen en nieuws uit het
Hoofdbestuur.
In mei kreeg de Evenementen app een moderner en handzamer uiterlijk. Rondom de topevenementen
worden hierin de spelers en speelschema’s getoond. Daarbuiten is het actuele nieuws en video’s
beschikbaar.
In de zomer werd het nieuwe platform Tafeltennis.nl gelanceerd. Waar NTTB.nl zich vooral richt op
informatie voor de leden (‘Bondssite’), moet Tafeltennis.nl zich ontwikkelen tot een platform voor alle
tafeltennisliefhebbers.
6.3

Media

De Olympische en Paralympische Spelen trekken zoals altijd veel kijkers. De Paralympische spelen
krijgen steeds meer aandacht waardoor de prestaties van Kelly van Zon en Gerben Last door veel
mensen konden worden gevolgd. Daarnaast is er op TV aandacht voor het NK, EK en WK.
NOS Teletekst besteed aandacht aan beide eredivisies, diverse internationale toernooien, het NK, de
Masters en de Eredivisiecup.
Tafeltennis is te volgen via livestreaming op laola1.tvn en ittf.com/ittv. De manneninterland tegen
Engeland in Zoetermeer wordt via livestream op de Facebookpagina van de tafeltennisbond vertoond,
met daarbij ook kijkers uit Engeland.
De video van het bijzondere punt van Kelly van Zon gaat viral
over het internet. Eind 2016 komen nog nieuwe beelden
beschikbaar en wordt het gekozen als Parasport- en
Tafeltennismoment van 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=ZO26M-5Wj1w
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Op Social Media wordt gebruikt gemaakt van een
nieuw systeem met herkenbare visuals.

6.4

Marketing en Fondswerving

Met TIBHAR werd conform de bestaande overeenkomst gewerkt en werd op alle evenementen, via
website en nieuwsbrieven, aandacht gegeven aan deze trouwe partner. Naast een verkoopstand
tijdens de evenementen en de verkoop van kleding gaf TIBHAR ook support aan het NTTB
Tafeltenniskamp.
Met de NOS is een media contract opnieuw voor vier jaar (Olympische Cyclus) verlengd. De bond
ontvangt een bijdrage en er is een afspraak voor een minimaal aantal minuten zendtijd voor
tafeltennis.
De overeenkomst met Lotto is in 2016 voortgezet. Dit betreft een winstafhankelijke extra bijdrage van
de Lotto als mogelijke opbrengst. De winst van de Lotto over 2016 is nog niet bekend maar te
verwachten is dat er geen meeropbrengst is behaald waardoor de Tafeltennisbond geen extra
financiële vergoeding over 2016 ontvangt.
In 2016 is een overeenkomst met NOC*NSF gesloten (“TeamNL’ ingaande 1 januari 2017), wat in
feite een voortzetting is van de Lotto overeenkomst. Belangrijk verschil is dat er nu een verzekerd
bedrag is voor een periode van 6 jaar.
In 2016 is gestart met de oprichting van de Tafeltennis Business Club, waarvan de eerste bijeenkomst
is gehouden bij het NK 2016. De club moet nog meer omvang gaan krijgen.
TT-Sport leverde een bijdrage aan ‘Table Stars The Battle’ en heeft zich hieraan voor meerdere jaren
verbonden. We zijn met andere partijen in en buiten de Tafeltenniswereld in gesprek over mogelijke
vormen van samenwerking.
Naast de eerdergenoemde partners, zouden de topevenementen van de Tafeltennisbond, het NK, de
Masters, de Final Four en de Finale Eredivisie, niet georganiseerd kunnen worden zonder bijdragen
van de eventpartners en -sponsoren:
Landstede
De Leeuw Makelaardij
MJ Tafeltennis
Omni Lease
Oostwouder Tank&Silobouw
Pike Vastgoed
Posno Sport
Topsport Leiden
Vermaas Management
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7

AFDELINGEN

Nadat in 2010 een gecumuleerde jaarrekening voor de Nederlandse Tafeltennisbond is opgezet, is
conform de wens van de Bondsraad aan de acht afdelingen gevraagd om ook een (korte) inhoudelijke
verslaglegging van de vele georganiseerde activiteiten te geven. Deze verslaglegging treft u hieronder
per afdeling aan.
7.1

Holland-Noord

Algemeen Bestuurlijke Zaken
Er zijn in 2016 geen specifieke initiatieven opgestart. De afdeling is met een miniem bestuur (2 leden)
in de lucht gehouden. Bestuurlijke aanvulling is dringend gewenst. De afdelingsondersteuner is voor
onze afdeling een welkome aanvulling.
Topsport
Regulier aanbod van RBT-trainingen, Jeugdcup en welpen- en talentherkenningsdagen. In 2016 zijn
we gestart met een totaal vernieuwde opzet van onze RBT-trainingen. Hierbij worden de trainingen in
2 groepen gegeven (de 4 leeftijdsgroepen in tweeën gedeeld; maximaal 24 deelnemers/
tweewekelijkse training). RBT-trainer: Yana Timina. RBT-begeleider: Dennis Bakker/Ron Suanet. Een
nieuw onderdeel erbij is ook de betrokkenheid van ouders te stimuleren, waaronder o.a. een kopje
koffie ter plekke en een zeer beperkte bijdrage in reiskosten. Het eerste jaar was succesvol.
Sport- en Productontwikkeling
Onze stimuleringsregeling voor werving en behoud van leden /promotie van het tafeltennis is een
sinds enkele jaren bestaande regeling die elk jaar beter haar doelstellingen weet te bereiken. Steeds
meer verenigingen doen met vaak creatieve plannen een beroep op een bijdrage in de lasten van hun
specifieke projecten. De groei van de regeling lijkt te stagneren. Het zijn inmiddels vaker dezelfde
verenigingen die aanvragen indienen. Het lijkt daardoor voorbij te gaan aan haar doelstellingen.
Wedstrijdzaken
In 2016 is de afdeling Holland Noord gestart met een duocompetitie bij de senioren. Het is nog geen
groot succes. In de lagere competitieklassen is deze vorm wel goed te organiseren.
Toernooien in Holland Noord:
Afdelingskampioenschappen
Ranglijsttoernooi Hoorn
Bekercompetitie
Jeugdklassentoernooi
Opleidingen
Het aanbod bestaat in Holland Noord uit stimulering van deelname aan TT2/TT3/TT4 opleidingen door
middel van een subsidie wanneer diploma wordt behaald. In 2016 zijn in de afdeling Holland Noord
geen cursussen van start gegaan. Er staat een TT2 opleiding voor 2017 op de agenda in Amsterdam.
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7.2

ZuidWest

Algemene afdelingsgegevens (per eind 2016):
89 verenigingen
4.306 (bruto) leden: een afname van bijna 156 leden (3,5%) in 2016.
Ten opzichte van de landelijke daling (2,4%) is dit in ZuidWest bovengemiddeld.
TTV Veldhoven is de grootste vereniging (191 leden).
TTC Middelburg is een goede tweede (177 leden).
Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Dit jaar hebben onze klankbordgroep en (plv.) Bondsraadsleden gezamenlijk overleg gehad over
inhoudelijke onderwerpen van onze afdeling. Ook de voorbereiding van de Bondsraad heeft hiermee
een breder draagvlak gekregen. Deze vorm van samenwerking blijkt effectief en zal daarom
gecontinueerd worden.
Wedstrijdzaken/Competitiezaken
Zowel in het voorjaar als in het najaar is de competitie organisatorisch goed verlopen. Mede n.a.v.
landelijke ontwikkelingen op het gebied van de inrichting van de competitie wordt een voorstel
voorbereid en afgestemd ter voorbereiding van besluitvorming in de ALV van mei 2017. Parallel
hieraan is een onderzoek gestart vanuit ongeveer 15 verenigingen waarin de meningen gepeild
worden aangaande de diverse wedstrijdvormen.
Toernooien
In 2016 zijn er in ZuidWest drie aansprekende N-evenementen georganiseerd.
• Op 11 juni is door TTV Die Meede de NK Paratafeltennis georganiseerd.
• Op 19 en 20 november is het Jeugdranglijstweekend georganiseerd in Tilburg:
Op zaterdag was het Jeugdranglijsttoernooi en op zondag het A-Jeugdranglijsttoernooi.
Op zondag vond ook het NK Paratafeltennis Jeugd plaats en speelden de senioren de
Afdelingskampioenschappen ZuidWest.
• Op 11 december was bij De Kruiskamp ’81 de ‘Final Four’, met de Eredivisiecup en de NTTB
Beker.
Op zondag 10 april organiseerde TTV OTTC het 46e Maasland teamtoernooi in Oss.
Op zaterdag 22 mei organiseerde TTV De Batswingers in Gilze de Afdelingskampioenschappen
Jeugd. Dit toernooi is, na jarenlange afwezigheid, weer terug op de ZuidWest kalender.
In ZuidWest is veel aanbod van toernooien. Diverse verenigingen organiseren dit zelf of in
samenwerking met andere verenigingen en/of externe relaties.
Opleidingen
In 2016 zijn er geen nieuwe opleidingen georganiseerd in ZuidWest. Enkele cursisten hebben wel een
eerder gestarte opleiding afgerond en enkele cursisten uit onze afdeling nemen deel aan een
trainersopleiding georganiseerd in een andere NTTB-afdeling. In samenwerking met de VVTT
organiseerden we wel een bijscholing.
De kwaliteit en de kwantiteit van de verenigingstrainers behoeft steeds onze aandacht. We
onderzoeken ook andere manieren dan opleiding en bijscholing om dit te ontwikkelen.
Sport- en productontwikkeling
De beschikbare Table Stars-pakketten zijn in 2016 volop gebruikt door meerdere verenigingen. De
meeste verenigingen hebben hiervoor contacten met scholen. Tevens worden de Table Stars
handboeken verstrekt aan alle verenigingen met jeugdleden.
Op regionaal niveau zijn en worden verenigingen bij elkaar gebracht. Uitgangspunten hierbij zijn de
vragen die bij verenigingen leven. Hoe kunnen we elkaar helpen met deze vragen? Een belangrijk
resultaat hiervan is dat verenigingen elkaar leren kennen en daardoor ook makkelijker met elkaar
willen samenwerken.
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Accommodatiezaken
Dit jaar hebben zes verenigingen hun financiële verplichting (aflossing & rente) voldaan voor een
totaalbedrag van € 5.585,--. Door één van de verenigingen is de resterende lening vervroegd afgelost.
Dit verklaart een substantieel hogere ontvangst dit jaar. Vanaf 2016 verstrekken we geen lening vanuit
ons eigen Accommodatiefonds. Enkele belangstellende verenigingen zijn daarvoor doorverwezen
naar de beheercommissie van het Landelijk Steunfonds. Voortgang in de aangekondigde overdracht
van ons accommodatiefonds is vertraagd en daardoor in 2016 niet afgerond.
Talentherkenning en -ontwikkeling
In 2016 zijn er regionale bondstrainingen (RBT) verzorgd. De regionale bondstrainers hebben ook een
coördinerende rol gespeeld bij een aantal evenementen, waaronder het Internationaal Toernooi in
Pont à Mousson. Er is een start gemaakt om te komen tot een technisch beleidsplan dat vanaf 2018
structureel onderdeel zal zijn van het activiteitenplan van de afdeling (inclusief budgetaanvraag).
Op het sportieve vlak waren er ook diverse successen. Eén van de hoogtepunten was de overwinning
van de meisjes op de Jeugdcup. Onze meiden slaagden erin de titel te verdedigen.
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7.3

West

Algemeen Bestuurlijke Zaken
Vanaf oktober 2016 is het Afdelingsbestuur (AB) weer compleet en wordt gevormd door Frans
Muijzers (voorzitter), Antoni Mets (penningmeester) en Martijn Haalman (secretaris). In februari is
Sven Groot als afdelingsondersteuner begonnen. Hij verzorgt onder meer de relatie met de
zelfstandige commissies en heeft de voorzitter, die een groot deel van het jaar alleen was in het
bestuur, op allerlei fronten ondersteund. Zijn inzet is als zeer waardevol ervaren.
Op 21 april en 17 november zijn de ALV’s gehouden. In beide vergaderingen is zowel gekeken naar
de verantwoording over de afgelopen periode als vooruitgekeken naar de toekomst. In de laatste is
uitgebreid gediscussieerd over het voorstel van het HB voor de aanpassing van de competitie.
Wedstrijdzaken
De neergaande lijn in competitiedeelname zette onverminderd door. Ten opzichte van 2015 viel er een
daling te noteren van liefst 46 seniorenteams (van 783 naar 737 teams: daling 6%) en 17 jeugdteams
(van 167 naar 150 teams: daling 10%). Bij de senioren kwam dit voornamelijk door 61 minder
reguliere teams; het aantal duoteams nam met 15 toe. In de najaarscompetitie was de duocompetitie
voor het eerst sinds de introductie ruim 15 jaar geleden groter in omvang dan de reguliere competitie.
Het succes kent ook z’n schaduwkanten. De reguliere competitie wordt steeds verder (kwalitatief en
kwantitatief) uitgehold en er zijn uitvoeringstechnische problemen zoals o.a. de juiste indeling van
spelers die in beide competities uitkomen. Gedurende het jaar hebben verenigingen zich uitgesproken
over de HB-plannen van de competitieopzet; afgesproken is om nieuwe voorstellen goed voor te
bereiden.
Met liefst 345 inschrijvingen (+26) waren de afdelingskampioenschappen voor senioren een groot
succes (en een klein probleem voor het beoogde tijdschema). Het aantal inschrijvingen bij de jeugd
was echter veel lager met slechts 271 (was 319). Een zorgelijke ontwikkeling, mede veroorzaakt door
de terugloop van het aantal jeugdleden. Het aantal jonge meisjes dat toernooien speelt is erg laag.
Taverzo startte met een groot en sterk Taverzo Open toptoernooi in haar nieuwe zaal. Ook Rijnsoever
verhuisd naar een nieuwe zaal in Katwijk en telde een groot aantal deelnemers aan haar toernooi.
Helaas gingen enkele jeugdtoernooien niet door (mede omdat ze niet makkelijk meer in de landelijke
toernooikalender te vinden zijn). Het A-ranglijsttoernooi in Den Haag en de afdelingsronden van de
Jeugdmeerkampen bij Vriendenschaar, Docos en Alexandria '66 gingen uiteraard wel door. De
deelname aan deze Jeugdmeerkampen liep verder terug van 174 naar 148 inschrijvingen.
Opleidingen
Zoals elk jaar zijn er een aantal trainersopleidingen geweest waarbij de aanstaande trainers na
voltooiing een financiële bijdrage van de afdeling ontvingen.
Sport- en productontwikkeling
Dit jaar heeft nog maar één vereniging het Table Stars pakket aangeschaft. In november is in plaats
van de “dag van het Talent” een promotiedag georganiseerd bij Taverzo in Zoetermeer. Hoewel de
opkomst nog niet hoog was, was het absoluut een succes.
Een 20-tal verenigingen heeft weer een scholierentoernooi georganiseerd (met financiële
ondersteuning van de afdeling). Op zondag 20 maart is er een bus ter beschikking gesteld door
Afdeling West om de scholieren en begeleiders naar landelijke Battle voor scholieren bij het NK in
Zwolle te brengen
Het Aerobic table tennis is dit jaar meer onder de aandacht gebracht. Een aantal trainers heeft de
opleiding gedaan en brengt dit over op evenementen zoals de Olympic Experience in Scheveningen.
Talentherkenning en –ontwikkeling
In november is de ALV akkoord gegaan met het voorstel om vanaf 2017 geen commissie
Talentontwikkeling meer in te stellen maar een Netwerk Talent Regiotraining (NTR) op te zetten. Het
wordt gevormd door alle initiatieven voor bovenlokale/afdelings- talenttrainingen die een financiële
bijdrage van afdeling ontvangen.
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7.4

Noord

Beknopt Jaarverslag 2016 NTTB Afdeling Noord.
Dachten we vorig jaar dat 2015 een jaar vol commotie was, 2016 is een jaar gebleken waarin dat
zeker niet minder is geworden. Tijdens de ALV van mei 2016 heeft het bestuur een voorstel gedaan
voor aanpassing van de competitie. Dit naar aanleiding van een bijeenkomst met verenigingen in
januari 2016, waar zij zich uit konden spreken over duo-competitie, trio-competitie of zelfs andere
vormen van competitie. Dit voorstel is door de ALV niet aangenomen en het bestuur kreeg de
opdracht met een nieuw voorstel te komen, gebaseerd op een betere onderbouwing. Hier heeft zich
een werkgroep over gebogen, waar op een enorm positieve manier tegen tafeltennis werd
aangekeken. Er heeft een enquête plaatsgevonden en op basis van die gegevens is de keuze
gemaakt voor een voorzichtige invoering van duo-competitie in de onderste regionen van de
jeugdcompetitie. Hierbij is rekening gehouden met te verwachten landelijke ontwikkelingen. Natuurlijk
blijven we hier kritisch naar kijken.
Tijdens de ALV hebben de verenigingen aangegeven de noodzaak van verenigingsbezoeken niet echt
te zien. Dit heeft het bestuur in de tweede helft van het jaar dan ook niet voortgezet.
In 2016 heeft Matthias Dul, in zijn rol als afdelingsondersteuner veel werk verzet. Te denken valt
hierbij aan het uitzoeken en begeleiden van scholencompetities, kindertafeltennisfeesten, de
inleidende werkzaamheden van het Table Stars Promotie Team en nog vele andere werkzaamheden.
Dit alles is gebeurd in goed overleg met het bestuur van de afdeling.
In 2016 heeft het bestuur zich noodgedwongen moeten buigen over het budget dat beschikbaar was
voor de jaarplannen. Andermaal was er minder geld beschikbaar dan gedacht en gehoopt. Daarom is
er zoveel mogelijk prioriteit gelegd op beschikbare middelen voor ledenwerving en ondersteuning van
verenigingen.
Nadat hij zich in 2015 had teruggetrokken uit het bestuur, heeft Wouter Fokkens zich als
evenementencoördinator nog beziggehouden met de organisatie van een aantal jeugdtoernooien in
de afdeling en met Double Match. Dit is inmiddels een vast onderdeel voor de senioren geworden.
Aan zijn coördinatorschap is nu echter ook een einde gekomen. Ook werd halverwege het jaar
duidelijk dat zowel de voorzitter, ondergetekende, en Annemarie Zijnstra om diverse redenen hun
bestuursfunctie niet zouden continueren. In het najaar is er gezocht naar een nieuwe voorzitter en aan
het einde van het jaar was duidelijk dat er inderdaad opvolging was, in de persoon van Jelle Bouwer
van TTV Buitenpost. Het was de bedoeling dat Annemarie Zijnstra eind van het jaar zou stoppen als
bestuurslid jeugd- en seniorenzaken, maar dit heeft uiteindelijk iets langer geduurd.
Zowel op bestuurlijk niveau als ten aanzien van de competitie zijn er in 2016 dus de nodige
ontwikkelingen geweest. Maar laten we niet vergeten dat, net als in voorgaande jaren, in de afdeling
nog steeds veel goede dingen gebeuren en een groot aantal mensen zich vol enthousiasme en met
plezier op verschillende manier bezighouden met tafeltennis. Ik ben ervan overtuigd dat dit in de
komende jaren alleen maar beter zal worden onder het voorzitterschap van een jonge, enthousiaste
nieuwe voorzitter.
Namens het bestuur,
Wilma Jansen
(ex-)Voorzitter NTTB Afdeling Noord
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7.5

Limburg

Algemeen bestuurlijke zaken
Ontwikkeling ledenaantal
Het ledenaantal binnen de afdeling Limburg daalde licht (met nog geen 2%). De jeugd liet hierbij zelfs
een lichte stijging zien! Aan het einde van 2016 telde de afdeling 46 verenigingen.
Organisatie
Het afdelingsbestuur is teruggebracht naar een kernbestuur: voorzitter, secretaris en financieel
controller. Deze worden bijgestaan door de voorzitters van de werkgroepen (toernooien & wedstrijden,
technische zaken, breedtesport, competitiezaken, SLT en communicatie). De bezetting van de
werkgroepen is goed. Dit jaar werd de afdeling voor het eerst ondersteund door een
afdelingsondersteuner.
In mei werd de ALV gehouden. Daarnaast heeft er in september een overleg tussen NTTB en
verenigingen plaats gevonden. De afdeling nam deel aan de bijeenkomsten van het CvV. Binnen de
afdeling vond platvorm-overleg (bestuur met verenigingen) plaats en via SLT (Samenwerkende
Limburgse Tafeltennisverenigingen) was er onderling contact tussen de verenigingen.
Communicatie/marketing/automatisering
Naast de website, de nieuwsbrief en het infobulletin zijn er een tweetal nieuwe digitale
communicatiemedia ingezet: TTLS (Tafeltennis Live scoring) en Tafeltennis Live. De eerste biedt de
mogelijkheid om via de app de tussenstanden van alle competitiewedstrijden bij te houden en te
raadplegen. De tweede wordt succesvol gebruikt voor de organisatie van toernooien. Hierbij zijn de
uitslagen online (live) te volgen door deelnemers en publiek.
Wedstrijdzaken
Competitie
- In 2015 was het grootste deel van de jeugdcompetitie reeds overgegaan op duocompetitie. Na
een evaluatie werden er in 2016 op beperkte schaal aanpassingen gedaan. De hoogste twee
klassen spelen nog 3 tegen 3. De duocompetitie heeft (op korte termijn) nog niet tot een
stijging van het aantal spelers geleid.
- De zaterdagcompetitie voor senioren (3 tegen 3) heeft nog steeds te maken met een
teruglopend aantal teams/spelers.
- Naast de zaterdagcompetitie vonden er een tweetal doordeweekse competities plaats:
duocompetitie in Zuid-Limburg en 4-tegen-4 competitie (recreanten) in Noord-Limburg. Het
aantal deelnemende teams/spelers van deze vormen is redelijk stabiel.
- Voor de jeugd is gewerkt aan vernieuwing van het wedstrijdaanbod: In Noord-Limburg
werden, in het voorjaar als pilot, succesvol regionale starterswedstrijden georganiseerd. In het
najaar zijn deze uitgebreid naar het zuiden van de provincie. De naam is omgedoopt naar
Jeugd Challenge. Deze wedstrijden worden op zondagochtend verspeeld en hebben een
vaste tijdsduur van drie uur.
Toernooien
Vanuit de afdeling werden de volgende toernooien georganiseerd:
- De Limburgse Jeugd Masters (LJM), cyclus van 5 wedstrijdrondes. Het aantal deelnemers is
vrij constant en het toernooi is uitgebreid met een aantal categorieën voor ouderen (o.a. 50+)
- De afdelingskampioenschappen werden zoals gebruikelijk voor senioren en jeugd in januari in
Panningen gehouden. Het aantal deelnemers was beduidend lager dan het vorige jaar. Uit de
evaluatie kwamen diverse mogelijke aanpassingen in de toernooiopzet naar voren.
- De regionale ronde van de NJM werd georganiseerd. Een jaar eerder dan gepland is het
toernooi buiten een grote sporthal georganiseerd, in dit geval in Venray. De deelname blijft
zorgen baren.
- In samenwerking met drie verschillende verenigingen werden er drie welpen (team)toernooien
georganiseerd.
Daarnaast organiseren de verenigingen tal van lokale toernooien.
Binnen Limburg werd ook het landelijke B- en CD-kampioenschap (in Panningen) georganiseerd.
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Opleidingen
In Venray werd een opleiding Tafeltennistrainer 2 gestart.
De geplande technische bijscholing is doorgeschoven naar januari 2017.
Sport- en productontwikkeling/breedtesport
- Onder de vlag Table stars werden in diverse plaatsen door de verenigingen
kennismakingslessen op de basisscholen gegeven.
- De parasporters in Limburg zijn zeer actief. Binnen de afdeling kreeg parasport dan ook meer
aandacht.
- Voor verenigingen met een 55+ afdeling werden er diverse samenwerkingen dan wel
uitwisselingen opgezet.
- Zowel in Noord als in Zuid-Limburg vonden er additionele trainingen plaats. Deze zijn te
vergelijken met de afdelingstrainingen van voorheen. De invalshoek is echter breedtesport en
niet topsport (talentherkenning/ontwikkeling).
Talentherkenning en -ontwikkeling
- Voor de welpen werden op 6 plaatsen in Limburg wekelijks welpentrainingen gegeven. Dit
werd centraal gecoördineerd om doorstroming naar het RTC (Wessem) te waarborgen. Voor
deze welpen werd er in januari ook een gezamenlijke trainingsdag georganiseerd.
- De geplande welpenscoutingsdag is niet doorgegaan als gevolg van een te laag aantal
deelnemers.
- In juli werd er deelgenomen aan de NTTB jeugdcup.
Het Limburgs Tafeltennisplan maakte het mogelijk om te investeren in o.a. Table Stars (gymlessen),
welpentrainingen (inclusief coördinatie) en de LJM.
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7.6

Gelre

Algemene Bestuurlijke Zaken
In mei kreeg onze afdeling twee nieuwe competitieleiders: Johan Schuurman als AJCL en Jan
Gerretzen als ACL. Zij gingen direct voortvarende van start onder het toeziend oog van aftredend ACL
André Scheen.
Op 14 mei 2016 werd tijdens de Algemene Leden Vergadering van de afdeling afscheid genomen van
Wim van der Burgt. Wim heeft gedurende negen jaar het voorzitterschap mogen uitoefenen en heeft
dit met veel genoegen en resultaat verricht. Wim Fennis werd door de ALV gekozen als opvolger van
Wim van der Burgt. In zijn openingstoespraak wees hij op de verschillende uitdagingen die ons te
wachten staan voor de (nabije) toekomst.
Op 22 mei vond de finale plaats van de recreantencompetitie bij tafeltennisvereniging Odion in
Gaanderen. De titel ging naar Treffers (A). De sfeer was geweldig die dag. Recreanten zijn belangrijk
voor het tafeltennis in het algemeen en ook voor onze afdeling.
Op 12 september werd in Zevenaar een bijeenkomst georganiseerd door het Hoofdbestuur van de
NTTB. Het doel van deze bijeenkomst was om uitleg te geven over het Meerjarenbeleidsplan 2017 +
en een aantal andere belangrijke zaken, waaronder de duo-competitie. Er ontstond een levendige
discussie over met name het doel en nut van de duo-competitie. Wat de afdeling Gelre betreft is het
invoeren van een duo-competitie, met name voor senioren nog niet gewenst. Wat wel duidelijk werd
die avond is dat het behoud en werving van leden zowel in den lande als in onze afdeling prioriteit
nummer 1 is. Om een en ander in gang te zetten is in het najaar van 2016 het idee geopperd om in
2017 een aantal regiobijeenkomsten te organiseren. Doek hiervan is het inventariseren van wensen
en problemen bij verenigingen op het gebied van ledenbehoud en -werving, vrijwilligersbeleid,
trainingsmogelijkheden en capaciteitsbenutting. Onder het motto “Samen Staan we Sterk” zullen de
bijeenkomsten in de regio’s Oost, West en Zuid binnen de afdeling worden georganiseerd.
Wedstrijdzaken
In Januari zijn traditioneel de afdelingskampioenschappen gehouden waar nog steeds veel
deelnemers op af komen. Naast de reguliere activiteiten zoals de competitie en bovenstaande AK
wordt er binnen de afdeling Gelre ook nog een bekercompetitie georganiseerd na afloop van de
voorjaarscompetitie, genaamd de Wiltschut. Deze aparte competitie met een voorgifte systeem mag
nog steeds op een grote belangstelling rekenen met jaarlijks rond de 80 deelnemende teams.
Daarnaast worden door de commissie jeugdzaken diverse alleen op de jeugd gerichte evenementen
georganiseerd/gecoördineerd zoals onder andere het jeugdklassentoernooi, de Jeugdcup, de
Beijnvoortbeker en de regionale voorrondes van de JMK.
Sport- en Productontwikkeling
In 2016 heeft de afdeling Gelre de inzet van Table Stars clinics aangemoedigd door het beschikbaar
stellen van een subsidie aan verenigingen die deze clinics aanboden aan basisscholen. In combinatie
met de afdelingsondersteuner hebben diverse verenigingen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Daarnaast is een begin gemaakt met een Table Stars platform waar ervaringen met deze clinics
worden uitgewisseld.
De clinics hebben vooral als doel kinderen enthousiast te maken voor de tafeltennissport. Eind 2017
wordt de balans opgemaakt of de inzet van deze clinics haar doel heeft bereikt
Talentherkenning en -ontwikkeling
Centraal in dit onderdeel van ons jeugdbeleid staat het opleiden en herkennen van jonge spelers en
jong talent. In 2016 is onze afdeling erin geslaagd om een aantal getalenteerde jeugdspelers met
succes de competitie te hebben afgesloten met een eerste plaats in de Kampioensgroep landelijk
jeugd. Proficiat!!!
Opleidingen/afdelingstrainingen
In 2016 zijn de afdelingstrainingen wederom uitgevoerd. Op meerdere zondagen zijn spelers
afkomstig van diverse verenigingen hun vaardigheden gaan uitbreiden. Na de zomer werd gekozen
voor een aanpak waarbij er een groep pupillen/welpen ontstond die vooral hun basisvaardigheden
uitbreiden en een groep jeugdspelers die vooral bezig is met wedstrijdtraining. In totaal namen
gemiddeld zo'n 25 spelers van deze afdelingstrainingen gebruik.
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7.7

Midden

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de afdeling was in het verslagjaar 2016 als volgt samengesteld:
Ton van Ginkel:
Voorzitter
Jan Kroon:
Secretaris
Penningmeester:
Vacature
Flip Valero:
Algemeen bestuurslid, functionaris Jeugdzaken
Algemeen bestuurslid: Vacature
Gilbert Dix:
A(J)CL en Afdelingsondersteuner
Commissies
Het afdelingsbestuur werd in 2016 bijgestaan door de volgende commissie:
Jeugdcommissie: Flip Valero (voorzitter), Ferry de Hoogen, Cees Lam en Daan Hoogendijk.
Communicatie
• De website werd en wordt vernieuwd, naar model van de NTTB. Er waren de nodige hobbels
te overwinnen.
• Voor de standen en uitslagen kijkt men rechtstreeks naar NAS.
• De ACL heeft de taken van de AJCL erbij gekregen (wegens overlijden van Martin van
Groen). Er is een start gemaakt met het “niet meer insturen van de wedstrijdbriefjes”.
Verenigingen melden zelf de uitslagen in NAS.
• Naast de reguliere afdelingsbestuursvergaderingen (6x) heeft de voorzitter zitting in het
“voorzittersoverleg”.
• Diverse bijeenkomsten zijn er geweest met (afvaardigingen van) de NTTB.
De (plaatsvervangende) bondsraadsleden voor onze afdeling bezochten het afgelopen jaar de formele
Bondsraadvergaderingen. De volgende (plaatsvervangende) bondsraadsleden vertegenwoordigden
het afgelopen jaar onze afdeling:
Bondsraadleden:
Wim Kielen
Susanne van Berkum

Plv. Bondsraadleden:
Igor Heller
Ann Verhulst

Sport- en Productontwikkeling/Breedtesport
Geen ontwikkelingen.
Topsport
Binnen de afdeling Midden niet van toepassing.
Wedstrijdzaken
De competitie voor de senioren en de jeugd zijn weer probleemloos georganiseerd door Gilbert Dix,
tevens afdelingsondersteuner sinds 1 februari 2016.
Bijzondere zaken/gebeurtenissen:
De Afdelingskampioenschappen 2016 werden gespeeld gedurende 2 weekenden in januari en
wederom georganiseerd door TTV Hilversum. Tali Cohen (Hilversum) en Quinten van Dissel (Bijmaat)
werden de afdelingskampioenen.
Na de voorjaarscompetitie van 2016 ging de zestiende Bekercompetitie van Afdeling Midden
Nederland weer van start. Deze competitie wint nog steeds aan populariteit.
Het jaarlijks terugkerende Officialtoernooi waarbij bestuurs- en commissieleden van alle
verenigingen van de Afdeling Midden strijden bij TTV Hilversum om de 'Brouër-schaal'.
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Het aantal leden van de Afdeling Midden (netto):
Ledental Midden
1-1-2017
1-1-2016
1-1-2015

Jeugd M

Jeugd V

Sen M

Sen V

Totaal

509

94

2153

323

3079

475

80

2134

312

3001

465

68

2197

322

3052

Afdeling Midden heeft een stijging van 78 leden; percentueel 2.5%.
Overzicht van ereleden en leden van verdienste:
Het overzicht van de personen die momenteel met de NTTB Afdeling Midden verbonden zijn als
ereleden of leden van verdienste is als volgt:
Ereleden: (10)
dhr. H. Wildschut (tevens lid van verdienste van de NTTB), dhr. A. Goslinga, (tevens lid van verdienste
van de NTTB), dhr. J. de Groot, dhr. A. Imhof, dhr. F. de Kruijff, (tevens lid van verdienste van de
NTTB), dhr. A. van de Pijll, dhr. H. van de Rijst, dhr. P. Römgens, Mw. E.A. Vos en G. van Giessen.(
tevens lid van verdienste van de NTTB).
Leden van Verdienste: (19)
dhr. J. Roeten (tevens erelid van de NTTB), dhr. C. van Leeuwen, dhr. E. Staffhorst, dhr. J. te Brake,
dhr. W. Bloksma, dhr. H. Clazing, dhr. C. Weber, dhr. A. Hoogland, dhr.K. Huberts, dhr. J.W. de Roos,
dhr. J. Vuurmans, dhr. I. Heller (tevens lid van Verdienste van de NTTB), dhr. J. van Rooijen, dhr. J.
Bruins, dhr. L. van Es, dhr. A. van Belle, mvr. A. Verhulst, mevr. M. Kisjes-Oosterveen en Martin van
Groen.
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7.8

Oost

ABZ
Op de ALV werd afscheid genomen van de competitieleiders Brenda Kaptein - Westerhof, Willy Haak
en Hans Preuter. Ellen Orré stopt met haar functie in het afdelingsbestuur waar zij vanaf 1998
verantwoordelijk was voor Table Stars en parasport. Dit aangezien deze taken (grotendeels) door de
verplichte afdelingsondersteuner worden overgenomen. Marleen van Ulsen - van de Vooren is
aftredend maar wordt herkozen als lid van het afdelingsbestuur. Marleen verzorgt het secretariaat. De
overige bestuursleden blijven op hun post, Michel Offringa - voorzitter, Fokke Kraak - penningmeester,
en Sven Kaptein – competitie en wedstrijdzaken. Jochem Veldmaat is nog als mediator, buiten het AB
om, beschikbaar.
Matthias Dul wordt per 1 februari 2016 aangesteld als afdelingsondersteuner.
Op 23 maart en 30 november wordt bij TTV De Brug een voorzittersoverleg gehouden. Beide avonden
staan in het teken van de competitie, op 30 november krijgen de verenigingen uitleg over het gebruik
van de ELO-rating bij de indeling van de teams.
L.T.T.C. De Toekomst is op 26 mei gastheer voor de ALV. NTC Leogang wordt beloond met een
financiële bonus van 250 euro voor de meeste ledenaanwas in 2015. Op de ALV wordt gestemd over
competitiehervormingen en competitiesystemen. Een grote meerderheid is voor het behoud van het
huidige competitiesysteem bij de jeugd alsmede bij de senioren.
Op 6 september komt een delegatie van het hoofdbestuur op bezoek bij TTV Swift (D) om de
verenigingen te informeren over het nieuwe beleidsplan MJBP 2017+. Met name wordt gesproken
over nieuwe competitiesystemen en manieren om leden te werven.
De vereniging SD United is opgeheven, het aantal verenigingen staat op 31 december 2016 op 74.
De bondsraadsleden Frans van 't Hul en Bob Kelderman vertegenwoordigen de afdeling op de
bondsraadsvergaderingen,
Michel Offringa woont de bijeenkomsten van het CvV bij en Sven Kaptein maakt zich druk voor de
opstart van de nieuwe website en is tezamen met Fokke Kraak aanwezig op het afdelingsoverleg in
Papendal.
Sport- en Productontwikkeling/Breedtesport
In 2016 wordt het plan opgezet om twee trainerscursussen op te starten. Wegens te weinig animo
gaat de cursus III in Enschede niet door, de cursus II in Zwolle o.l.v. Mark Noorda gaat met 12
deelnemers van start.
Topsport
Bij de jeugdcup in Papendal eindigen de jongens op de zevende plaats, de meisjes worden achtste.
Op 6 november worden bij meerdere zalen in de afdeling de voorronde voor de NJM gehouden.
O.l.v. Marthijn van der Wal en Gerben Last doen tien kinderen mee aan de afdelingstraining die
ondergebracht is bij het CSE in Zwolle. De kinderen worden beoordeeld op een scoutings-dag waarna
de geschikte spelers deel uit maken van deze afdelingstraining. Daarnaast lopen er twee RTC’s in de
afdeling, waarvan er een ook onder het CSE valt.
Wedstrijdzaken
Op 28 februari doet een afvaardiging mee aan het afdelingsjeugdtoernooi dat traditiegetrouw tijdens
de NK-A wordt gehouden.
Op 21 mei organiseert TTV Smash’70 wederom succesvol de Afdelingskampioenschappen en net als
in 2015 spelen de senioren en de jeugd op dezelfde dag. Door de grote deelname moet er een extra
zaal binnen het Landstede complex bij gehuurd worden.
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De Vera van Drielen-bokaal voor het beste meisje is (wederom) een prooi voor Jennifer Guo van TT
Zwolle. Pepijn Buijnink van DTS wint als beste jongen de Wim Vermeulen-bokaal.
De beste heer wint de Jo Wieltink-bokaal; dit is voor de tweede keer Gerben Otten, uitkomend voor
Rijssen. Er werd geen apart damestoernooi gespeeld na overleg met de aanwezige dames.
De verenigingsprijs voor de jeugd werd gewonnen door Rijssen, die dit jaar, net als in 2015, ook de
prijs voor de senioren in de wacht sleepte.
De competitiecommissie bestaat naast Bert van Tol (ACL), Albert Kuiper (RCL), Jan Ringenier (AJCL)
en Sven Kaptein (AB) uit Carla Evers-Letteboer, Jochem Veldmaat en Fred van Ulsen.
In het voorjaar doen 362 teams mee aan de seniorencompetitie en 111 teams aan de jeugdcompetitie.
Kampenion 1 is afdelingskampioen en neemt in het najaar deel in de landelijke competitie waarin ze
via de achterdeur handhaven. Bij de jeugd wint Swift (D) 2.
370 seniorenteams zijn in het najaar actief in de afdelingscompetitie, Trias 1 behaalt een plek in de
landelijke competitie. DTS 2 wordt kampioen in de jeugdcompetitie waar 112 teams aan deelnemen.
Na de voorjaarscompetitie organiseert Wim Hietbrink de bekercompetitie. Bij de senioren komen 41
teams in actie. Bosman Wezep kan de Herman Elfrinkwisselbokaal voor één jaar mee naar huis
nemen. Met nipt verschil wordt gewonnen van TTV Rijssen. Vanwege te weinig animo is er geen
bekercompetitie voor de jeugd.
Op 25 september eindigt de jeugd op een verdienstelijke tweede plaats tijdens het jaarlijkse
Euregiotoernooi te Nordhorn.
Op 6 november stellen TTZ, Smash'70, DTS en L.T.T.C. De Toekomst hun zaal beschikbaar voor de
voorronde van de NJM.
Bijzondere zaken /gebeurtenissen
Wegens hun bijzondere prestaties worden Gerben Last (zilveren medaille Paralympics) en Irene
Faber (promotie) beloond met een dinerbon.
De organisatie van de NK-A wordt gesteund met een financiële bijdrage die gebruikt wordt voor het
inzetten van een clown.
Wegens meerdere positieve ontwikkelingen, o.a. opzetten trainingsactiviteiten in buurplaatsen, een
grote groep recreanten en actieve deelname aan scholierentoernooien, wordt NTC Leogang door het
afdelingsbestuur genomineerd voor de landelijke verenigingsprijs.
De afdeling geeft ook financiële ondersteuning aan verenigingen die in 2016 open dagen,
ledenwerfacties en tafeltennistoernooien ter promotie van het tafeltennis organiseren.
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8

FINANCIËN

Hieronder volgt een samenvatting van de statutaire jaarrekening over het boekjaar 2015. Er zijn in
Nederland geen algemeen vastgestelde criteria beschikbaar voor het opstellen van een samengevat
financieel overzicht. Het doel van deze samenvatting is de leden en andere geïnteresseerden op
hoofdlijnen kennis te laten nemen van de financiële positie van de Vereniging Nederlandse
Tafeltennisbond. De in deze samenvatting gepresenteerde informatie is dan ook hierop toegespitst.
De samenvatting van de statutaire jaarrekening is als volgt tot stand gekomen:
• De oorspronkelijke balans per ultimo 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 zijn in deze
samenvatting integraal overgenomen uit de statutaire jaarrekening;
• De statutaire jaarrekening is gebaseerd op RJ C1 “Kleine organisaties zonder Winststreven”;
• De toelichtingen die zijn vereist op basis RJ C1 “Kleine organisaties zonder Winststreven” zijn
vereenvoudigd weergegeven, rekening houdend met het beoogde doel van dit samengevatte
financiële overzicht. In deze samenvatting zijn ook vergelijkende cijfers weergegeven. Het
kennisnemen van deze samenvatting kan niet in de plaats treden van het kennisnemen van de
statutaire jaarrekening over het boekjaar 2015, aangezien diverse vereenvoudigingen zijn
aangebracht. Gebruikers die behoefte hebben aan meer informatie kunnen een exemplaar van de
statutaire jaarrekening opvragen via het Bondsbureau via info@tafeltennis.nl.
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming)
31 december 2016
€

€

31 december 2015
€

€

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa

(1)

Materiële vaste activa
Meubilair
Inventaris
Sportmaterialen
Computers
Auto's

(2)

7.860

8.281
7.860

5.083
2.965
13.266
5.505
9.777

8.281
6.526
6.413
16.387
9.244
-

36.596
Financiële vaste activa
Verstrekte lopende leningen
Waarborgsommen

38.570

(3)
51.095
1.610

71.530
1.610
52.705

73.140

Vlottende activa
Voorraden
Voorraden

(4)
36.444

21.075
36.444

Vorderingen
Debiteuren
Nog te ontvangen subsidies
Overige vorderingen

21.075

(5)
33.352
66.548

57.998
7.683
46.629
99.900

Liquide middelen
Bankrekeningen
Spaarrekeningen
Kas

112.310

(6)
140.739
881.270
4.628

164.132
876.874
5.374
1.026.637

1.046.380

1.260.142

1.299.756
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PASSIVA
31 december 2016
€
Eigen vermogen
Algemene reserve
Onverdeeld resultaat
Bestemmingsreserve Huisvesting
Bestemmingsreserve NOC*NSF

€

31 december 2015
€

(7)
733.824
2.35320.000
42.668

712.666
21.158
60.668
794.139

Langlopende schulden
Depotgeld verenigingen

794.492

(8)
13.424

13.593
13.424

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen subsidiegelden
Crediteuren
Overige schulden

€

13.593

(9)
73.653
142.568
236.358

141.807
128.615
221.249
452.579

491.671

1.260.142

1.299.756

33

2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
Realisatie
€

2016

Begroting
€

€

2016

Realisatie
€

€

2015
€

Baten
Opbrengst contributies
Subsidies
Sponsoring en advertenties
Vergoedingen

(10)
(11)
(12)

1.172.542
885.868
71.006
213.926

1.273.122
799.699
62.950
234.664
2.343.342

1.162.715
878.058
73.556
254.152
2.370.435

2.368.481

Lasten
Lonen en salarissen
Overige personeelskosten
Afschrijvingen
Exploitatiekosten

(13)
(14)
(15)
(16)

1.093.561
3.236
28.270
1.224.380

968.639
5.500
31.500
1.368.796
2.349.447

Baten minus lasten
Rente- en soortgelijke baten

(17)

Exploitatiesaldo

1.121.066
3.105
20.351
1.242.470
2.374.435

2.386.991

6.106-

4.000-

18.511-

5.753

4.000

13.890

353-

-

4.621-

Het exploitatiesaldo is als volgt in de onderscheiden posten van het eigen vermogen verwerkt:
Bestemmingsreserve Huisvesting
Bestemmingsreserve VWS / NOC*NSF

20.000
-18.000

-25.779

2.353-

21.158

Onverdeeld resultaat

Functionele exploitatierekening over 2016
Begroting 2016
concept
Kosten
Opbrengsten Resultaat
Breedtesport: VO
Opleidingen
Wedstrijdzaken
Topsport
ABZ en Communicatie
Resultaat:

216.000
153.411
233.103
761.068
1.275.345

216.000
153.411
233.103
761.068
1.275.345

Realisatie 2016
Kosten
Opbrengsten Resultaat
-

309.438
126.290
258.319
1.045.045
1.270.378

305.610
141.131
209.022
981.861
1.389.493

-3.828
14.841
-49.297
-63.184
119.116
17.647
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Begroting 2016
Kosten
Opbrengsten

Realisatie 2016
Kosten
Opbrengsten

Sport- en productontwikkeling
1.0 Algemeen en VSK
1.1 Table Stars (jeugd tot 13)
1.2 Jeugd tot 21
1.3 Volwassenen
1.4 Clubadvies
Afdelingen
Inkomsten uit Algemene Middelen
Inkomsten uit Algemene Middelen SMART
Totaal Sport- en productontwikkeling
Saldo
Saldo exclusief afdelingen:

135.500
59.849
8.500
7.750
16.500
13.700
42.500
17.000
13.000
2.000
Nog niet opgenomen
87.701
28.000
216.000
216.000
-

131.506
20.015
23.330
14.219
12.249
108.119

Opleidingen
Kadervorming - algemeen
Opleiding niveau 1
Opleiding niveau 2
Opleiding niveau 3
Toernooileider (niveau 2 tm 4)
Bijscholingen
Scheidsrechter
Afdelingen
Outputsubsidie NOC*NSF
Eigen bijdragen
Inkomsten uit Algemene Middelen
Inkomsten uit Algemene Middelen SMART
Totaal Opleidingen
Saldo
Saldo exclusief afdelingen:

113.645
775
1.920
13.200
11.800
3.085
4.000
2.560
Nog niet opgenomen
56.350
36.285
60.000
153.410
153.410
-

99.007
3.732
4.401
3.025
75
4.433
126.290

4.802
2.160
37.883
36.285
60.000
141.130
14.841
19.274

433.480
151.916
296.972
94.922
67.754
1.045.045

412.254
34.566
296.406
27.067
41.000
140.568
30.000
981.861
-63.184
4.571

Topsport *)
Dames
338.113
297.615
Heren
105.021
36.000
Para
208.330
200.885
Onder 13
109.604
15.000
Afdelingen
Nog niet opgenomen
Inkomsten uit Alg. Middelen geoormerkt Talentherkenning
41.000
Overige inkomsten uit Algemene Middelen
140.568
Overige inkomsten uit Algemene Middelen SMART
30.000
Totaal Topsport
761.068
761.068
Saldo
Saldo exclusief afdelingen:

309.438

58.287
6.212
15.723
7.785
18.542
83.361
87.701
28.000
305.610
-3.828
20.930

*) Bij Topsport is conform begroting gebruik gemaakt van de bestemmingsreserve die is gevormd vanuit de
afbouwsubsidies van VWS en NOC*NSF. Deze zijn hier als bate verantwoord van € 18.000
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Begroting 2016
Kosten
Opbrengsten
6.600
3.000
122.033
5.000
58.250
39.750
46.220
51.220
Nog niet opgenomen
115.133
19.000
233.103
233.103
-

Wedstrijdzaken
Competitie en vergoedingen
Toernooien en vergoedingen
Topevenementen en vergoedingen
Scheidsrechters en vergoedingen
Afdelingen
Inkomsten uit Algemene Middelen
Inkomsten uit Algemene Middelen SMART
Totaal Wedstrijdzaken
Saldo
Saldo exclusief afdelingen:

Algemeen, Bestuur en Communicatie
Algemene zaken
30.350
Bestuurszaken
35.500
Administratie en beheer
431.871
Ondersteuning Afdelingen
96.000
Communicatie (incl SMART doelstellingen ABZ)
123.936
7.500
Contributies
1.089.675
Contributie t.b.v. afdelingen
Nog niet opgenomen
Subsidie NOC*NSF
166.970
Sponsoring en advertenties
7.200
Overige baten
4.000
Afdelingen
Nog niet opgenomen
Bijdrage aan Algemene Middelen
420.688
Bijdrage aan Algemene Middelen SMART
137.000
Totaal ABZ
1.275.345
1.275.345
saldo:
Saldo exclusief afdelingen:
Totaal NTTB bureau
herverdeling Algemene Middelen
Totaal Generaal
Saldo:

-

Realisatie 2016
Kosten
Opbrengsten
3.797
3.184
110.308
10.328
46.170
13.028
49.198
48.349
48.845
115.133
19.000
258.319
209.022
-49.297
-452

34.977
40.826
433.958
68.210
97.617
2.513
34.589
420.688
137.000
1.270.378

240
3.890
1.017.971
152.985
170.080
7.200
10.104
27.024
1.389.493
119.116
-26.304

2.638.926
557.688

2.638.926
557.688

3.009.470
557.688

3.027.117
557.688

2.081.238

2.081.238
-

2.451.782

2.469.429
17.647
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7.4 Toelichting op de jaarrekening 2016
Over het jaar 2016 is, zoals gebruikelijk, een gecumuleerde jaarrekening opgesteld. Hierin zijn de
landelijke organisatie, de acht afdelingen en de Fondsbeheerscommissie gecumuleerd opgenomen.
De jaarrekening kent qua vorm geen belangrijke wijzigingen. Wel zijn er wijzigingen in de bijlagen. .
De cijfers van de afdelingen zijn in het functioneel overzicht geïntegreerd. Hierdoor én door de
implementatie van Bestuurlijke vernieuwing is een separate balans en verlies- en winstrekening van
“Zoetermeer” niet langer van belang. Deze zijn dan ook weggelaten. Het functioneel overzicht heeft
iets andere totalen dan de V&W zelf. Dit komt doordat de saldering in de andere indeling anders
verloopt. Doordat de afdelingen nu in dit overzicht zijn opgenomen ontstaan ogenschijnlijk grote
resultaatverschillen bij de beleidsterreinen. Voor de duidelijkheid is het saldo exclusief afdelingen ook
vermeld. Het contributie-overzicht is eveneens iets aangepast vanwege de gelijkstelling van
afdelingscontributies. In 2016 is voor het eerst per kwartaal gefactureerd. Hierdoor daalt het aantal
gefactureerde kwartalen en is één op één aansluiting qua bruto-ledental niet meer mogelijk. De
relevantie van het apart opgenomen bruto-ledenoverzicht neemt dus toe.
In dit jaarverslag zijn de volgende financiële overzichten opgenomen:
1. Gecumuleerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)
2. Staat van baten en lasten over 2016
3. Functionele Exploitatierekening 2016
7.4.1 Resultaat en vermogen
In 2016 is een licht negatief operationeel resultaat gerealiseerd van € 353,- tegenover een begroot
negatief resultaat van € 0. Als gevolg van de veranderingen in het kader van het project Bestuurlijke
Vernieuwing wordt niet langer de landelijke organisatie apart van de afdelingen en de Fonds
Beheercommissie gerapporteerd.
Aan de in 2014 gevormde bestemmingsreserve voor afbouwsubsidies van NOC*NSF en VWS wordt
conform € 18.000 onttrokken. In 2017 is de kans groot dat het bondsbureau zal verhuizen naar een
locatie waar meer sportbonden bij elkaar zullen ‘wonen’. Hiervoor wordt een bestemmingsreserve
gevormd van € 20.000. Het resterend resultaat ad € 2.353 negatief wordt onttrokken aan de algemene
reserve die daarmee daalt van € 733.824 naar € 731.471.
7.4.2. Liquiditeit, voorraden en activa
De liquiditeit is in 2016 licht afgenomen. Zoals gepland is een nieuw Tafeltennisboek uitgebracht,
primair t.b.v. de trainersopleidingen. Hierdoor zijn de voorraden flink toegenomen. De voorraden zijn
gewaardeerd tegen inkoopprijs of, waar deze niet bekend is, tegen verkoopprijs met een courante
omloopsnelheid van maximaal vijf jaar. De bestelauto is overgenomen van de leasemaatschappij en
als categorie in de activa toegevoegd. De nieuwe website is gelanceerd en hiermee gemoeide
intvesteringen uit 2016 zijn op de balans opgenomen. Doordat de balansen van de afdelingen nu
integraal onderdeel zijn geworden van de centrale NTTB organisatie zijn de activa-lijsten van diverse
afdelingen geactualiseerd. Hier bleken veel oude activa opgenomen die al lang zijn afgeschreven en
hoogstwaarschijnlijk niet meer (ten behoeve van de NTTB) worden gebruikt of te gebruiken zijn. Dit
levert een desinvesting op van bijna 37.000. Het bondsbureau zelf heeft oude computerapparatuur
laten vernietigen ter waarde van ruim 11.000.
7.4.3 Continuïteit
2016 was het eerste jaar waarin de afdelingen van de NTTB volgens een nieuwe
financieringsmethodiek zijn gaan werken. Daarnaast is de contributie op kwartaalbasis gefactureerd in
plaats van op jaarbasis. Hierdoor zijn de contribuiteinkomsten lager geworden maar mede door
meevallers aan de uitgavenkant is de begroting nauwelijks overschreden.
7.4.4 Begroting versus realisatie
Voor de gehele NTTB werd in 2016 een nulbegroting gepresenteerd. Bij de vaststelling van de
begroting was met een aantal afdelingen nog discussie over het budget. Het bestuur heeft deze
afdelingen een eenmalige aanvulling vanuit de algemene middelen toegekend. Hierin is Zuid-West
een bijzondere omdat haar afwijkende besturingsmodel gefinancierd zou worden door forse verhoging
van het afdelingsdeel van de contributie. Hiervan is wanwege de harmonisering van
afdelingscontributies én de overeengekomen en besloten transitie van het besturinsmodel van Zuid
West per 1 januari 2018, van afgezien. Dit levert een aanzienlijk tekort op wat door het hoofdbestuur
vanuit onderbestedingen bij met name ABZ is opgevangen.
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Opbrengsten
De contributieopbrengsten bleven achter bij de begroting. De contributie is, naast genoemde afstel
van de contributieverhoging van ZuidWest met name lager door de inning per kwartaal en het
uitblijven een kentering in de dalinig van het ledental. In vrijwel alle afdelingen vertoont de
ledenontwikkeling een vergelijkbare dalende trend. Uitzondering is Midden waar een lichte stijging is
gerealiseerd.
De subsidie voor het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is niet tegengevallen maar daalt in
lijn met de verwachting. De overheid vermindert de bijdrage aan dit programma over de jaren
stapsgewijs. In de begroting was deze subsidie minimaal meegenomen. Voor Sportparticipatie is ook
de verworven subsidie van de Johan Cruijff Foundation belangrijk.
Een meevaller is de outputsubsidie voor opleidingen. Dankzij kamerlid Rudmer Heerema, die o.m. te
gast was bij de NK Tafeltennis, is door een noodreparatie een bescheiden subsidiebedrag ten
behoeve van opleidingen ter beschikking gekomen. De grondslag wordt gevormd door behaalde
Proeven van Bekwaamheid. Hierdoor is € 2.160,- ontvangen.
De rentebaten zijn gedaald van € 13.890 naar € 5.753. Dit is het gevolg van de gedaalde rente op
spaarrekeningen terwijl de NTTB vanuit principe geen risico draagt met haar kapitaal. Tevens worden
door de Fonds Beheer commissie minder leningen verstrekt
Lasten
In 2016 zijn t.b.v. alle afdelingen voor 1 dag in de week afdelingsondersteuners aangesteld. De lasten
van deze 1,6 FTE zijn, mede doordat aanstelling bij de meesten pas in februari werdt gerealiseerd,
ruim binnen begroting gebleven. De formatie is desondanks slechts gestegen naar 17,1 FTE voor de
NTTB tegenover 16,6 over 2015. Helaas heeft de NTTB afscheid moeten nemen van haar manager
Sportparticipatie Ingrid Koppelman die per 1 november een andere betrekking heeft aanvaard.
Belangrijke acquisitie slaagde in de persoon van Dennis Rijnbeek die sinds oktober 2016 de functie
van hoofd communicatie en marketing vervult.
De afschrijvingslasten zijn binnen begroting gebleven. Naast genoemde bedrijfswagen en websitie
hebben er geen grote investeringen plaatsgevonden. Op termijn komen er wel aan: NAS is aan
vernieuwing toe en de inventaris is inmiddels aan het verouderen. In de loop van 2017 worden de
plannen over de toekomst van de huisvesting van het bureau concreet. Investeringen in inventaris
worden zoveel mogelijk uitgesteld tot dat moment.
De exploitatiekosten zijn hoger, met name de reis- en verblijfkosten en kosten van sportmaterialen en
accommodaties. Deze kosten zijn voornamelijk voor topsport. Tegenover deze hogere kosten staan
de eigen bijdragen van sporters en extra verkregen subsidies van NOC*NSF.
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BIJLAGEN
1

ORGANISATIE

1.1
Samenstelling Hoofdbestuur in 2016
W. van der Burgt
wedstrijdzaken (per 18 juni)
A. Eerland
projecten (per 18 juni)
K. Jacobs
sport- en productontwikkeling / marketing en communicatie ai (tot 18 juni)
P. Hanning
marketing en communicatie (per 18 juni)
C. Kamp
penningmeester (tot 19 november)
R. Kramer
voorzitter (tot 10 februari)
J. Simons
voorzitter (per 18 juni) / wedstrijdzaken (tot 18 juni) / topsport
1.2
Samenstelling personeel in 2016
R. van Beest
afdelingsmanager afdeling ZuidWest
M. de Boer (Mariska) financiële administratie en beheer NAS
M. van Dinter
opleidingen, trainerslicenties, tuchtzaken en frontoffice
G. Dix
afdelingsondersteuner afdeling Midden (vanaf 1 februari)
M. Dul
afdelingsondersteuner afdelingen Noord en Oost (vanaf 1 februari)
R. van Enckevort
afdelingsondersteuner afdeling Limburg (vanaf 1 februari)
I. de Graaf
afdelingsmanager afdeling ZuidWest / coördinator afdelingsondersteuning
M. de Graaf
projectmedewerker communicatie (van 8 november oktober tot 31 december)
S. Groot
jeugdsport verenigingsondersteuning, Table Stars / afdelingsondersteuner
afdelingen West en Gelre (vanaf 1 februari)
T. Hexspoor
medewerker SBN
R. van der Hulst
financiële administratie
A. de Jong
directiesecretaresse / topsport
A. Kiewiet
frontoffice (tot 1 april)
I. Koppelman
hoofd sport- en productontwikkeling (tot 1 december)
M. de Korte
hoofd opleidingen
M. Kraa
coördinator opleidingen / coördinator technische zaken
B. Martinot
projectmedewerker SBN (tot 1 mei)
W. van Meerkerk
wedstrijdzaken SBN
J. Oeij
algemeen medewerker (tot 1 oktober)/projectmedewerker communicatie
(14 november tot 31 december)
W. Overbeeke
communicatie
T. Plantinga
administrateur / Directeur KNAS
G. Ploem
projectmedewerker SBN (vanaf 18 juli)
D. Rijnbeek
Hoofd Communicatie, Marketing en Fondsenwerving (per 1 oktober)
A. Sialino
Technisch Directeur / Directeur Tafeltennis
M. Snelders
medewerker sport- en productontwikkeling / afdelingsondersteuner HollandNoord (1 februari-15 december)
J. Staps
directeur SBN a.i. (1 oktober-31 december)
R. Stolwijk
hoofd wedstrijdzaken
M. Veldkamp
Technisch Directeur SBN / Directeur Squash (tot 1 augustus)
M. de Boer (Michel)
evenemententrainer heren WK
T. Damsma
trainer / bondscoach jongens cadetten / coördinator jeugdzaken
L. Dekker
bondscoach paratafeltennis
G. Dijkland
assistent-bondscoach paratafeltennis
I. Hegge
paramedisch begeleider paratafeltennis
M. Hooman
CTO- trainer / bondscoach meisjes cadetten
M. Kraa
coördinator Papendal
V. van Kuijck
oproep-trainer
J. Li
bondscoach heren
J. Lieftink
bondscoach paratafeltennis
B. van der Meulen
paramedisch begeleider paratafeltennis
S. Meijer
para RTC-trainer
A. Pleijsier
RTC-trainer
T. Schaffers
RTC-trainer
E. Timina
bondscoach dames
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1.3
Samenstelling commissies (per 31-12-2016)
Commissie van beroep
R. Adriaans, L. Compri, R. Feunekes, P. Perquin, H. Sackers*
Tuchtcommissie
G. Beelen*, A. Geerling, W. Kok, R. Lammerts, A. de Wit
Financiële commissie
S. Boomman*, E. van Buul, R. Kool
Fondsbeheerscommissie
A. Bouwman, J. Derksen*, P. van Mil, E. Verkooijen
Reglementscommissie
I. Heller, vacature
Atletencommissie
Tonnie Heijnen, Rajko Gommers, Jiao Li
Team Wedstrijdzaken
R. Stolwijk
Licenties jeugd: I. Heller
Licenties senioren en ranglijsten: J. Offierski
Competitiecommissie
HCL vacant, J. Wijker
Werkgroep Eredivisie
P. Boon, A. Rooijmans*, B. van Schaik, A. Sialino
Team Parasport
W. Cattie, I. de Graaf, G. van Grunsven, K. Jacobs, A. Sialino, M. Snelders, P. van der Vlist
Expertgroep paratafeltennis
E. Bonthuis, G. van Grunsven, E. Hagers, R. Kosters, M. Martens-Scheers, J. Paardekam, A. Pater, F.
van der Wijde, R. van der Zee
Commissie Accommodatiezaken
F. van Lieshout, P. van Mil*
Expertgroep Opleidingen
Luc Janssen, Resie Knops, Michiel de Korte, Koos Kuiper, Alijd Vervoorn, Wim Vreeburg, Joke Wijker
Toetsingcommissie Opleidingen
I. Heller, E. Klatt, M. de Korte, W. Vreeburg*, M. de Vries
Taakgroep Toernooileidersopleidingen
I. Heller, J. Matteman*, J. Schoenmakers, J. Wijker
Expertgroep Opleidingen Arbitrage
R. van den Einde, M. de Vries, R. Knops*, T. van Veen, I. Wiekart
Racketcontrolecommissie
I. Wiekart *, A. de Jong
Commissie materialen
P. van Egmond
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Commissie Historie NTTB
F. Bosschers, R. van Dijk, M. Frijhoff, G. van Giessen*
Scheidsrechterscommissie
J. van den Berg, M. Ebben, P. van Egmond, P. van der Hammen, C. Kamp*, Th. van Veen
Taakgroep Beoordelingen
P. van Egmond, L. Smalheer, H. Wiekart*
1.4
Samenstelling Bondsraad (per 31-12-2016)
Functiezetels
Breedtesport
R. Koops
Financiën
S. Boomman
Marketing & externe communicatie
M. Seijkens
Opleidingen
W. Vreeburg
Organisatie
vacant
Atletencommissie
vacant
Topsport
vacant
Wedstrijdzaken
T. Wijker
Afdeling
Holland- Noord
ZuidWest
West
Noord
Limburg
Gelre
Midden
Oost

Leden
M. de Jeu, G. van Giessen
vacant (plv), vacant (plv)
N. van Erp, H. van der Zijden
S. Dijkers (plv), A. Rooijmans (plv)
J. de Boer, F. Lequin,
M. ter Hoek (plv), P. van Egmond (plv)
A. Brink, G. Huiskes
C. Hussels (plv), vacant (plv)
M. Gommans, B. Meurs
vacant (plv), vacant (plv)
R. van Gerrevink, J. van Raaij
P. Henfling (plv), vacant (plv),
S. van Berkum, W. Kielen
I. Heller (plv), A. Verhulst
F. van ’t Hul, B. Kelderman
P. Korstanje (plv), vacant (plv)

1.5
Overzicht bondsridders, ereleden, leden van verdienste en overige gedecoreerden
Bondsridders
B. Vriesekoop
Ereleden (17)
A. Bouwman, B. den Breejen, C. Deken, R. Gradus, H. van Haaren, B. van der Helm, P. Koopman, Li
Jiao, E. Ormel, J. Roeten, P. Römgens, H. Sackers, D. Tigerman, D. de Vries, B. Vriesekoop, A.
Willems, K. van Zon
Leden van verdienste (55)
R. Adriaans, J. Backhuijs, R. Banen, J. ten Barge, J. van den Berg, F. Berteling, N. Blok, M. van der
Borght-Horsten, M. Borst, H. Brongers, A. Dam, R. van Dijk, A. van Drielen, A. Eikmans, N. van Erp,
W. Fassotte, J.W. de Gast, H. Geraerds, J. Geurts, G. van Giessen, A. Goslinga, T. van Happen,
D. Heister, I. Heller, H. Hommes, M. Hooman-Kloppenburg, E. Inklaar, A. de Jong-Lith, T. de Jonge,
K. Kamp, G. Keen, T. Keen, E. Krabbenbos, F. de Kruijff, A. Kuppen, G. Last, Li Jie, I. MekkesKerkhof, J. Matteman, P. van Mil, C. van de Munt, P. Oomens, A. van Otterdijk, J. Paardekam, T.
Rieken, W. Schers, R. van Selling, W. van Selling, B. Schotmeyer, H. van Spanje, T. van Veen, J.
Wieltink, J. Wijker-van de Ruit, H. Wildschut, J. Willems
Onderscheidingstekens (40)
L. van der Aart, J. van den Berg, J. van de Biezen, H. Borgers, F. Bosschers, J. Clazing, C. Cools,
E. Dekker, J. Distelblom, F. Duijve, P. van Egmond, G. Gesink, M. de Graaf, B. ten Haaf-Boerrigter,
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P. van der Hammen, T. Harkema, M. van Hoof, S. de Jong, F. Kalmeijer, E. Kaptein, W. Kivits,
H. Kuijpers, J. van Loon, W. Muller, J. van Oers, J. Offierski, T. Polak, H. Ritsema-Oosterzee, A.
Rooijmans, R. Schaars, P. Schoots, J. van Spanje, P. van der Staak, D. Stroop, S. Vaessen, H.
Velzing, F. Verweel, W. Vringer, I. Wiekart-Jager, W. de Wit
1.6
In Memoriam
Overleden zijn Johan Hooijman, voorzitter van TTV Harderwijk, en Antoon van der Pijl, erelid van
afdeling Midden.
1.7
Jubilerende verenigingen/afdelingen
80 jaar: GTTC Groningen – Groningen, GTTC Haarlem – Haarlem, TALO – Loppersum, TIAN –
Arnhem, Noordkop – Den Helder
75 jaar: OTTC – Oss, De Treffers (A) – Arnhem
70 jaar: DHC – Delft, ONI – Wijchen, Papendrecht – Papendrecht, Ready – Leeuwarden, VVV –
Leidschendam
60 jaar: MTC – Markelo, ONI – Ijsselstein, Smash (M) – Monster, TCS – Steenbergen
50 jaar: ATAK – Aalten, HATAC – Haaksbergen, Redeoss – Delft, ReVAS Peperbus – Zwolle, SVN –
Naardwijk, Sempre Avanti – Voerendaal, TIOS ’66 – Ballinge, Koningslust – Koningslust, Smash 2000
– Losser
40 jaar: Disnierats – Hoorn, Hellevoets Effect – Hellevoetsluis, Otio – Bunnik, Rally – Wijk en Aalburg,
Smash ’76 – Sint Annaland, TVO – Oosterhout, Looping – angeren, ’t Belke – Belfeld, Donderberg –
Roermond, Drusus – Doesburg, Holten – Holten, Nevanco – Hasselt, Sassem – Sassenheim
1.8
Bruto ledentallen
Afdeling
Dames
Holland-Noord
383
ZuidWest
561
West
606
Noord
250
Limburg
293
Gelre
342
Midden
376
Oost
514
Totaal
3325

(De groen gearceerde getallen zijn hoger dan vorig jaar)
Heren
Meisjes Jongens Totaal
2453
132
603
3571
2755
227
763
4306
3795
260
1076
5737
1318
144
365
2077
1333
170
363
2159
1961
94
484
2881
2428
116
652
3572
2195
148
583
3440
18238
1291
4889
27743

1.9
Competitiegerechtigde leden per afdeling 2016
Afdeling
Senioren Jeugd
Totaal
Holland-Noord
1682
353
2035
ZuidWest
1938
548
2486
West
2529
695
3224
Noord
920
222
1142
Limburg
522
295
817
Gelre
1254
334
1588
Midden
1594
384
1978
Oost
1684
448
2132
Totaal
12123
3279
15402
1.10
Aantallen paratafeltennissers per Afdeling 2016
Afdeling
Senioren Jeugd
Totaal
Holland-Noord
17
1
18
ZuidWest
51
10
61
West
65
7
72
Noord
38
1
39
Limburg
65
3
68
Gelre
36
0
36
Midden
28
1
29
Oost
90
13
103
Totaal
390
36
426
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Aantal paratafeltennissers in NAS: 426
Aantal RTC’s paratafeltennis: 2 RTC’s (Zwolle en Rotterdam). 2 RTC’s in opstart (Nijmegen en Weert)
waar proeftrainingen hebben plaatsgevonden.
Aantal verenigingen op parabijeenkomst Utrecht: 15 verenigingen
Er zijn drie promotiefilmpjes paratafeltennis ontwikkeld: een algemeen filmpje, een over het RTC
paratafeltennis en een over tafeltennissers met een verstandelijke beperking.
2
SPORT- & PRODUCTONTWIKKELING
2.1
Table Stars
Aantal diploma’s verstrekt in 2016: 4800 diploma’s
Omdat er geen monitor heeft plaatsgevonden in 2016 is het niet precies bekend hoeveel verenigingen
er daadwerkelijk met Table Stars hebben gewerkt. We schatten naar aanleiding van contacten met
verenigingen dat dit er ongeveer 70 zijn.
Deelname Table Stars The Battle: 134 kinderen in 29 teams, begeleid door 21 verenigingen.
De top 3 van Table Stars The Battle:
1. Theo Thijssenschool uit Vlissingen
2. Fransiscusschool uit Nunspeet
3. De Borgmanschool uit Groningen
Ledenontwikkeling (bruto) jeugd (+ onder 13)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Jongens

7359

7099

6968

6563

5922

5295

4889

Meisjes

1754

1659

1651

1571

1422

1357

1291

Totaal

9113

8758

8619

8134

7344

6652

6180

waarvan onder 13

1042

1455

1993

2563

2388

2185

2119

413

538

570

-175

-203

-66

16,6%

23,1%

31,5%

32,5%

32,8%

34,3%

groei onder 13
% onder 13 tov
totaal

11,4%

2.2
Clubadvies
2.2a
Deelnemende verenigingen NTTB Verenigingscongres: 98 deelnemers van 60 verenigingen.
2.2b
De winnaars van de ledenwerfwedstrijd 2016:
Vereniging met de grootste ledenwinst – SVE – 65 leden – van 165 naar 230
Vereniging met de grootste ledengroei jeugd – Diemen – 22 leden – van 16 naar 38
Vereniging met de grootste ledengroei paratafeltennis – Alexandria ‘66 - 6 leden – van 14 naar 20
Aanmoedigingsprijs – Vries
Vereniging met de grootste percentuele groei – Almere United – 83% - van 46 naar 84 leden
Afdelingsprijs: TVO Oosterhout 13
2.2c
Begeleide verenigingen accommodatiezaken
Tebunus
Alkmaar
Smash
Monster
Tielse TC
Tiel
Taverzo
Zoetermeer
Hoogland
Hoogland
VTV
Nieuwegein
Haastrecht
Haastrecht
Wijhe
Wijhe
TT Zwolle
Zwolle
Irene
Tilburg
Smash
Hattem
TTV Vlijmen
Vlijmen
Kracht en Vriendschap
Renkum
Never Despair
Den Bosch
OTTC
Oss
Bit.nl
Ede

Verlichting nieuwbouw
Renovatie pand
Renovatieplannen pand
Problemen spanten
Keuring pand en ren
Nieuwbouwplannen
Groot onderhoud
Groot onderhoud en beleidsplan
Waterschade en ren vent
Taxatie pand
Renovatie pand
Advies verlichting
Verlichting en uitbreiding pand
Nieuwbouw
Keuring en groot onderhoud
Advies ventilatie en verlichting
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ETTB
Het Markiezaat
Disnierats
De Brug
HTTV-070
HTTV-070/Pinguins/Sett
Westa
Shot
TTV Dordrecht
Taverbo
Smash
Tempo-Team
TTV Stiphout
DOV

Brummen
Bergen op Zoom
Hoorn
Apeldoorn
Den Haag
Den Haag
Wessem
Wageningen
Dordrecht
Boxtel
Geertruidenberg
Amsterdam
Stiphout
Heerhugowaard

Akoustiek licht
Klimaatbeheersing en verlichting
Energieplan en verlichting
Installaties algemeen
Huisvestingsproblemen
Plannen nieuwbouw
Nieuwbouw
Nieuwbouw
Nieuwbouw
Renovatie pand
Renovatie nieuw pand
Nieuwbouw
Renovatie vloer
Energieplan

2.2d
Naar een veiliger sportklimaat
Verenigingen (152) actief met een interventie binnen VSK:
Aktief, Alexandria ’66, Almeerspin, Amstelveen, Amsterdam, AMVJ, Argus, Assen, ATTC ’77, ATTC,
Belcrum, Batswingers, Bergeijk, Bijmaat, Bit.nl, Budilia, Cevelum, De Brug, De Kroon, De Pinpongers,
De Schans, De Sprint, De Treffers ’70, De Treffers (R), De Veluwe, Delta Impuls, Destatec, Die
Meede, DOING, Dordrecht, DOV, Drachten, Drivers, DTS, ECVA, Een en Twintig, Effect ’71, Effekt
’74, Emmen, Entac, Esopus, Essentia, Falco, Flash, FvT, Gorssel, GSVA, HBC, Helmond 57, Het
Markiezaat, Het Nootwheer, Hilversum, Hoogland, Hotak ’68, HTC, HTTC, Hutaf, HTTC, Iduna, Irene,
Kampenion, Kapelle, Kluis, Kracht & Vriendschap, Kruiskamp 81, Leogang SL, Limmen, Litac, LUTO,
Maarssen, Megacles, Meppers (H), Never Despair, Nieuw-Vennep, NTTV, ODT, ONI, OTTC, Over ’t
Net, Overschie, Patrios, Rally, Rapidity, Red Stars, Reflex Maarn, REGA, Reynaert, Rijnsoever,
Rotak, Salamanders, SAR ’72, Schijndel, Scyedam, Sethone, SETT, Shot (S), Shot (W), SKF,
Slagvaardig (R), Smash ‘70 (H), Smash (M), Smash (G), Smash KC, Son en Breugel, Spaarne, Stede
Broec, Stiphout, SV Red Star ’58, SVE, SVN, Swift (D), Tafeltennis Zwolle, TALO, Tanaka, Taverbo,
Taverdo, Taverzo, TCO ’78, Tempo-Team, The Back Hands, TIAN, TIOS '51, TOGB, TOP, Torenstad,
TOV, Traiectum, Treffers (A), TSO, TT Nijmegen, TTC Middelburg, TTC, Unicum, United Oost, UTTC,
Veldhoven, Velp, Vice Versa ’51, Victory ’55, Vinkhuizen, Vries, VTV (N), VVV, Waalwijk, Westa,
Westa, Westerzicht, WTIAC ’89, Yerseke, ZETA en ZTTV.
Verenigingen die Besturen met een Visie en Sportief Besturen volgden:
BmV: TTC (Tegelen), SETA (Sevenum), Asterix (Blerick) en Trefpunt (Krimpel aan den IJssel)
BmV PLUS: De Bastwingers (Gilze), Die Meede (Made), Never Despair (Den Bosch), Smash
(Geertruidenberg), Taverbo (Boxtel) en Veldhoven (Veldhoven)
Verenigingsgesprekken en intakegesprekken (10):
De Kroon (Malden), Cevelum (Cuijk), Limmen (Limmen), SVN (Naaldwijk), Victory ’55 (Volendam),
Slagvaardig (R) (Rheden), Westa (Westervoort), TOV (Noordwijk ZH), Leogang SL (Nunspeet) en
Velp (Velp GLD).
Aanvragen Sportimpuls:
In 2016 zijn er geen aanvragen gedaan waar de NTTB bij betrokken was.
2.3

Doelgroepen expertpanels

Meisjes:
Aerobic Table Tennis werd gepromoot tijdens de open dag in het Atrium in Den Haag. Daar hebben
Britt Eerland, Marit Martens-Scheers en Renske van Bruchem samen clinics Aerobic Table Tennis
verzorgd. Hiervan is ook een filmpje gemaakt.
Tijdens de tafeltennisdag op de Olympic Experience werden clinics Aerobic Table Tennis
georganiseerd op het hoofdpodium en in de ring.
Aerobic Table Tennis werd bij TTV Hilversum georganiseerd en tijdens de opening van de Nationale
Sportweek in Utrecht.
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3

OPLEIDINGEN

3.1 Opleidingen
Trainersopleidingen
Tafeltennisbegeleider 1
(TT1)
Tafeltennistrainer 2 (TT2)
Tafeltennistrainer 3 (TT3)
Tafeltennistrainer 4 (TT4)
Tafeltennistrainer 5 (TT5)

Locatie
-

Startdatum
-

Deelnemers
-

Individueel

Venray
Den Bosch
Zwolle/Amsterdam
Papendal

6-11-2016
9-10-2016
22-9-2016
4-11-2016

10
11
-

4
4
2

Startdatum
10-12-2016
20-11-2016
1-1-2016
?

Deelnemers
6
1
-

Individueel
2
5

Toernooileidersopleidingen
Niet georganiseerd

Scheidsrechtersopleidingen
Scheidsrechter 2 (SR2)
Scheidsrechter 3 (SR3)
Scheidsrechter 4 (SR4)
Scheidsrechter 5 (SR5)
3.2

Geslaagden

TT-1
TT-2
TT-3
TT-4
TT-5

0
11
13
0
0

TL-2
TL-3

0
0

SR-1
SR-2
SR-3
SR-4

35
6
1
2

3.3

Trainerslicenties

TT-1
TT-2
TT-3
TT-4
TT-5

Locatie
Hilversum
Tilburg
ITTF

397
145
248
40
9

45

4

COMPETITIE

4.1

Competitieopbouw landelijk senioren
voorjaar 2016
aantal poules
teams per poule
Dames eredivisie
2
6
e
1 divisie
2
5
e
2 divisie
2
6
2
5
Heren eredivisie
2
6
e
1 divisie
2
5
e
2 divisie
4
6
e
3 divisie
8
6
4.2

Kampioenen landelijk senioren
Dames
Voorjaar
Najaar

Eredivisie
e
1 divisie
e

2 divisie

Dozy Den Helder/N
Scyedam 1
Scylla 2
De Treffers (R) 3
Tafeltennis Zwolle 1
SVE 1

najaar 2016
aantal poules
teams per poule
1
8
2
6
3
5
1
2
4
8
Heren
Najaar

Voorjaar

De Treffers (R) 1
Tafeltennis Zwolle 1
Emmen 1
Shot ’65 1
VTV (N) 2

e

3 divisie

Competitieopbouw landelijk jeugd
Voorjaar
Aantal poules
Aantal teams
kampioensgroep
1
8
landelijk A
3
17
landelijk B
3
18
landelijk C
7
42

8
6
6
6

Enjoy&Deploy Taverzo
Salamanders 1
Scylla 2
Bit.nl 1
Tempo Team 1
Disnierats 1
TTC Middelburg 1
FTTC 1
De Veluwe 1
US 2
SwordSports 21-up 1
SKF 4
HBC 1
TTCV van Herwaarden
Never Despair

Avanti 1
Tempo-Team 1
US 1
Smash (M) 1
Vriendenschaar 2
De Veluwe 1
TTV Appelscha 1
Klimaatgroep Stars 2
HTC 1
TT Nijmegen 1
SKF 4
Red Stars 2
Pecos 2
Wilvo/ttv Bergeijk 1

4.3

Kampioenen landelijk jeugd
Voorjaar
Kampioensgroep
Litac 1

Najaar
Aantal poules
2
3
4

Aantal teams
16
18
24

4.4

Najaar

A

Hilversum 1
TTC Middelburg 1
HBC 1

SKF 1
SVE 1

B

SwordSports 21-up 1

Amsterdam 1
REGA 1
Hutaf 1

FvT 1
HTTV-070 2
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C

SKF 3

Hercules 1
Shot (S) 1
SKF 2
Diemen 1

Enjoy&Deploy Taverzo 2

De Treffers ’70 1
Tanaka 1
VVV 1
Hercules 1
Cevelum 1
4.5
Europacup
ETTU Cup 2016/2017 Heren
2e ronde
Enjoy & Deploy Taverzo
Enjoy & Deploy Taverzo
Enjoy & Deploy Taverzo

-

ASD Macrozzi
CS Mioveni
TTC Kazan

3-2
3-2
1-3

ETTU Cup 2016/2017 Dames
2e ronde
Dozy Den Helder/Noordkop
Dozy Den Helder/Noordkop
Dozy Den Helder/Noordkop
Dozy Den Helder/Noordkop

-

GDD Toledos (Port)
GDCPG Madalena (Por)
Sparvägen BTK (Zwe)
Cajasur Priego (Spa)

3-0
3-0
1-3
3-2

5

NATIONALE EVENEMENTEN

5.1
Nederlandse Kampioenschappen senioren A
Dames enkelspel
Britt Eerland
dubbelspel
Heren enkelspel
Laurens Tromer
dubbelspel
Gemengd dubbelspel Yana Timina/Nathan van der Lee

Yana Timina/Tanja Helle
Barry Wijers/Martin Khatchanov

5.2
NTTB Masters
Editie 2015
Dames: Li Jiao
Heren: Laurens Tromer
Editie 2016
Dames: Britt Eerland
Heren: Rajko Gommers
5.3
Eredivisiecup & NTTB Beker 2016
Eredivisiecup dames
Dozy Den Helder/Noordkop
Eredivisiecup heren
Enjoy&Deploy Taverzo
NTTB Beker dames
NTTB Beker heren

niet gespeeld
TTC Middelburg

5.4
Nederlandse Kampioenschappen senioren BCD
Dames B enkelspel
Marianna Rolikova
dubbelspel
Heren B enkelspel
Jop van der Wiel
dubbelspel
Dames C enkelspel
Karlijn van Lierop
dubbelspel
Heren C enkelspel
Pim Mostert
dubbelspel
Dames D enkelspel
Miranda Jaspers
dubbelspel
Heren D enkelspel
Bart Schmitz
dubbelspel
5.5
Nationale Senioren Meerkampen
Dames B
Heleen Mulderij
Dames C
Lucette van Gorp

Heren B
Heren C
Heren D
Heren E
Heren F
Heren G

Felicia Faas/Rachel Gerarts
Colin Rengers / Henk Jan Wils
Karlijn van Lierop / Vicky Schijven
Arjan Huiden / Elwin Huiden
Elten Roos/Ricardo van der Boor
Arnoud Meijer
Ibrahim Yildizlar
Douwe Peper
Bart Van Der Kallen
Sjoerd Schutten
Roger Jansen
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5.6
Nederlandse Jeugdkampioenschappen-A
Meisjes junioren
Vera van Boheemen
dubbelspel
Meisjes cadetten
Sharon Janssen
dubbelspel
Meisjes pupillen
Emine Ernst
dubbelspel
Meisjes welpen
Anna Peters
dubbelspel
Jongens junioren
Stellan Smid
dubbelspel
Jongens cadetten
Roel Bogie
dubbelspel
Jongens pupillen
Kas van Oost
dubbelspel
Jongens welpen
Gabrielius Camara
dubbelspel

Angelique Gertenbach/Kim Hergelink
Sharon Janssen/Karlijn van Lierop
Emine Ernst/Emma van der Zanden
Vera Kastelein/Anna Peters
Stellan Smid/Merijn Smid
Roel Bogie/Collin Jager
Jelle Moris/Kas van Oost
Luuk Houtgast/Jip Weijers

5.7
Nationale Jeugdmeerkampen Finales
Meisjes junioren
Angelique Gertenbach
Meisjes cadetten
Emine Ernst
Meisjes pupillen
Charlotte van Raadshoven
Meisjes welpen
Anna Peters
Jongens junioren
Ibrahim Yildizlar
Jongens cadetten
Elwin Huiden
Jongens pupillen
Floris zur Muhlen
Jongens welpen
Gabrielius Camara
5.8
Nederlandse Kampioenschappen paratafeltennis
Klasse 1
Bjorn Jaeken
Klasse 2
Ivo de Ruiter
Klasse 3 lopers
Paul van der Oord
Klasse 3 rolstoel
Peter Kopetzky
Klasse 4 lopers
Alex Klein
Klasse 4 rolstoel
Andre de Knegt
Klasse 5 lopers
Stefan van de Wielen
Klasse 5 rolstoel
Christiaan Sterenborg
Klasse 6 lopers
Ankie der Kinderen
Klasse 6 rolstoel
Monique Jansen
Klasse Jeugd
Demi Ronda
Dubbel jeugd
Dubbel klasse 1 & 2
Dubbel klasse 3
Dubbel klasse 4
Dubbel klasse 5 & 6

Dustin Eier & Jaap Meiland
Andre de Knegt & Peter Kopetzky
Alex Klein & Katinka van der Wees
Gertjan Bolle & Harry Elsendoorn

5.9
Nederlandse Kampioenschappen veteranen
Dames A enkelspel
Marjan Kret
Heren A enkelspel
Francois de Leeuwe

6

INTERNATIONALE TOERNOOIEN

6.1

WK 2016 voor teams: 28 februari tot en met 6 maart, (Kuala Lumpur, Maleisië)
e
e
De Nederlandse dames eindigen op de 5 plaats, de heren op de 41 plaats.

6.2

Olympische Spelen: 6 tot en met 17 augustus (Rio de Janeiro, Brazilië)
Zowel Li Jiao als Li Jie eindigen bij de laatste 32. Het team behaalt de 1/8 finales.

6.3

Paralympische Spelen: 7 tot en met 18 september (Rio de Janeiro, Brazilië)
1. Kelly VAN ZON – klasse 7
2. Gerben LAST – klasse 9
Jean-Paul Montanus en Bas Hergelink bereiken de ¼-finales.

6.4

EK individueel 2016: 18 t/m 23 oktober (Boedapest, Hongarije)
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Li Jie halve finale/brons
Laurens Tromer en Britt Eerland bij laatste 16 mixed dubbel
6.5

Europese Jeugdkampioenschappen: 11 t/m 20 juli (Zagreb, Kroatië)
e
Jongens cadetten: 25 plaats
e
Meisjes junioren: 20 plaats
e
Meisjes cadetten: 23 plaats

6.6

Topsport in twaalf maanden

Januari
•
•
•
•

e

Li Jiao wint voor de 8 keer de Masters. Bij de heren wint Laurens Tromer.
Open Hongaarse
Open Duitse.
De afdelingen besluiten om de Dag van het Talent niet meer te organiseren maar in plaats
daarvan een regionale promotiedag op 6 november te organiseren.

Februari
• Li Jiao en Li Jie besluiten niet deel te nemen aan de Europese Top-16
• Het WK Teams gaat van start op 28 februari. Bij de dames gaan Li Jie, Li Jiao en Britt Eerland
met coach Elena Timina. De heren selectie bestaat uit Rajko Gommers, Laurens Tromer en
Ewout Oostwouder met coach Michel de Boer
• Tijdens het teamtoernooi bij de Lignano Masters worden diverse medailles behaald. Zilver is
er voor Kelly van Zon en Aida Dahlen (Noorwegen) in klasse 8-10, brons voor Max van
Amerongen en Jean Paul Montanus in klasse 7 en eveneens brons voor Bas Hergelink en
Filip Radovic (Montenegro).
• Roel Bogie en Collin Jager nemen deel aan de Open Franse jeugd.
• Individueel doet Nederland het ook goed tijdens de Lignano Master, Jean Paul Montanus wist
goud te behalen. Verder waren er nog bonze medailles voor zowel Bas Hergelink als Kelly
van Zon.
• Roel Bogie, Collin Jager, Lode Hulshof en Kas van Oost nemen deel aan de Open Zweedse
jeugd
Maart
•

•
•
•

•
•
•
•

Bij de Nederlandse Kampioenschappen in Zwolle weet Britt Eerland haar eerste Nederlandse
titel binnen te halen, bij de heren verovert Laurens Tromer de titel. In het dames dubbelspel
weet het duo Yana Timina/Tanja Helle de titel te bemachtigen. Het duo Barry Wijers/Martin
Khatchanov is het sterkste in het heren dubbelspel. Yana Timina pakte in het mixed dubbel
samen met Nathan van der Lee haar tweede nationale titel tijdens dit NK.
de
Tijdens de NK wordt voor de 15 keer het Jeugdklassentoernooi gespeeld.
De Nederlandse dames eindigen bij de beste acht op het WK Teams. De mannen behaalden
plek 41 t/m 44.
Naast Kelly van Zon (klasse 7) en Jean Paul Montanus (klasse 7) wist ook Gerben Last
(klasse 9) zich volgens de criteria te plaatsen voor de Paralympische Spelen in Brazilië. De
IPTTC (International Paralympic Table Tennis Comité) maakte daarnaast bekend Bas
Hergelink een wildcard toe te wijzen in klasse 10.
Tijdens het internationale jeugdtoernooi in Linz behaalt Gabrielius Camara een gouden
medaille bij de welpen in het enkelspel en samen met Jip Wijers een zilveren medaille in het
teamtoernooi.
e
Bij de Open Italiaanse jeugd behalen Roel Bogie en Collin Jager een 3 plaats in het
teamtoernooi.
De technische leiding van de NTTB besluit na het A-jeugdranglijsttoernooi in Den Haag met
drie teams deel te nemen aan de EJK in Zagreb (Kroatië).
Vanwege de onrustige situatie in Istanboel, Turkije, besluit de ETTU het Europees Olympisch
Kwalificatietoernooi ter verplaatsen naar Halmstad in Zweden.

April
e
• Gabrielius Camara wordt 2 bij het jeugdtoernooi in Luik
• Bij de Open Poolse bereikt Jiao Li de ½ finale en Jie Li speelt de finale damesdubbel

49

•
•

Roel Bogie en Collin Jager spelen de Open Belgische jeugd.
Li Jie heeft zich via het OKT (Olympisch kwalificatietoernooi) in Halmstad (Zweden) geplaatst
voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

•

Het damesteam plaatst zich op basis van de wereldranglijst voor het teamtoernooi van de
Olympische Spelen
In het Sloveense Lasko heeft Kelly van Zon de Sloveense Open in klasse 7 op haar naam
geschreven. De Oranje speelster bleef tijdens het individuele toernooi ongeslagen en verloor
slechts één game (de eerste game van het toernooi).
Aan het 6-landen cadettentoernooi komen Roel Bogie, Collin Jager, Lode Hulshof en Kas van
Oost uit voor Nederland. Roel Bogie bereikt de kwartfinales.
In het Spaanse Platja d’Aro weet Sharon Janssen de kwartfinale te bereiken van het Spaanse
junior & cadet Open (ITTF Junior Circuit).

Mei
•
•
•
Juni
•
•

Roel Bogie bereikt kwartfinale 6 landen cadetten toernooi
De jongens cadetten behaalden in het team van 6 landen cadetten toernooi een vijfde plaats

Juli
•

Nederland neemt met drie jeugdteams deel aan de EJK in Zagreb, Kroatië. Roel Bogie bereikt
de kwartfinale in het jongens cadettendubbel.

Augustus
• Li Jiao en Li Jie nemen deel aan het individuele toernooi bij de Olympische Spelen. Bij het
teamtoernooi wordt Britt Eerland toegevoegd.
• Kas van Oost, Gabrielius Camara, Jip Weijers en Milo de Boer nemen deel aan de
Minichamps.
September
• Kelly van Zon weet haar Paralympische titel in klasse 7 te prolongeren, na een zeer sterk
optreden in Rio de Janeiro. Gerben Last behaalt zilver in zijn klasse 9. Jean-Paul Montanus
en Bas Hergelink bereiken de kwartfinales.
• De heren verliezen hun eerste EK-kwalificatieduel in en tegen Griekenland met 3-0.
• Bij het jeugdtoernooi in Rinteln behaalt Emma van der Zanden het goud bij de pupillen.
Oktober
• Li Jie behaalt een bronzen medaille op het EK. Laurens Tromer en Britt Eerland bereiken de
laatste 16 in het mixed dubbel en verliezen van de uiteindelijke Europees kampioenen.
• Dozy Den Helder/Noordkop bereikt de derde ronde van de ETTU Cup. De heren van
Enjoy&Deploy Taverzo zijn in de tweede ronde nipt uitgeschakeld
November
• Op 1 november spelen de dames hun eerste wedstrijd in Schiedam tegen Roemenië. Het
enige punt kwam van Britt Eerland die in drie games van Elizabeta Samara (nummer 32 van
de wereld) weet te winnen. De eindstand is 1-3.
• De heren spelen op de 22e een wedstrijd om kwalificatie voor de EK in Zoetermeer.
Tegenstander Engeland is te sterk en wint met 1-3.
• De dames spelen op dezelfde avond in Griekenland en winnen met 1-3.
• De meisjes junioren en cadetten nemen deel aan de Open Hongaarse
Jeugdkampioenschappen.
• Voor Nederland nemen Jip Weijers, Stef Koppejan, Luuk Houtgast, Milo de Boer, Tanya
Misconi, Liecke Greven, Anna Peters en Xijin Zheng deel aan het 5-landen pupillentoernooi.
Het meisjesteam behaalt daar een zilveren medaille.
December
• Het herenteam speelt op 13 december een fantastische wedstrijd voor de kwalificatie voor de
EK tegen Griekenland, maar slaagt er niet in te winnen. De winst gaat met 1-3 naar de
tegenstander.
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•
•
•
•

Bij de Final Four leggen Dozy Den Helder/Noordkop en Enjoy&Deploy Taverzo wederom
beslag op de Eredivisiecup voor respectievelijk dames en heren. De NTTB Beker was voor de
heren van TTC Middelburg, bij de dames werd er helaas niet gespeeld.
De Nederlandse heren spelen hun kwalificatieduel
Li Jiao en Li Jie worden uitgenodigd voor de Top-16 in Antibes.
Kelly van Zon wint het toernooi in Las Vegas. (klasse 6-7). Brons is er voor Suzan Klomp
(klasse 8-10), voor Gerald van Grunsven (klasse 5) en Max van Amerongen (klasse 9).

6.7

Wereldranglijsten (per 31-12-2016)

Heren
234
297
326
430
472
688
825

Laurens Tromer
Ewout Oostwouder
Rajko Gommers
Martin Khatchanov
Koen Hageraats
Roel Bogie
Collin Jager

Dames
27
43
83
219
227
393
407
412
474
488
567
635

(324)
(314)
(320)
(unr)
(unr)
(763)
(884)

Li Jie
Li Jiao
Britt Eerland
Yana Timina
Kim Vermaas
Shuohan Men
Angelique Gertenbach
Rianne van Duin
Vera van Boheemen
Sharon Jansen
Tanja Helle
Yoeke Gunsing

(19)
(21)
(93)
(210)
(225)
(unr)
(392)
(423)
(515)
(unr)
(unr)
(685)

(Tussen haakjes positie op de WR per 31-12-2015)
Paratafeltennissers
Heren
3
Jean-Paul Montanus
3
Gerben Last
13
Bas Hergelink
14
Tonnie Heijnen
22
Max van Amerongen
34
Gerald van Grunsven
36
Jaap Meiland
40
Hans Speek
48
Sem Roelofs
56
Dustin Eier
56
Roy van der Burg
58
Devin Wassink

Klasse
7
9
10
9
8
5
7
7
5
7
8
8

Onder 21 heren
72
Laurens Tromer
110
Rajko Gommers
167
Martin Khatchanov
196
Koen Hageraats
368
Roel Bogie
497
Collin Jager

(104)
(102)
(unr)
(unr)
(416)
(532)

(6)
(7)
(9)
(15)
(25)
(41)
(49)
(39)
(55)
(79)
(96)
(96)

Dames
1
Kelly van Zon
13
Femke Cobben
17
Suzan Klomp

Klasse
7
(1)
2
(18)
8
(19)

Onder 21 dames
96
Kim Vermaas
212
Shuohan Men
218
Angelique Gertenbach
324
Vera van Boheemen
294
Sharon Jansen
366
Tanja Helle
434
Yoeke Gunsing

(100)
(unr)
(unr)
(unr)
(unr)
(unr)
(unr)
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