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Voorwoord
Wanneer ik terugkijk op 2018 dan zie ik een jaar met veel activiteiten in
Tafeltennisland. Tafeltennis beweegt echt. Met name in de breedtesport zijn voor
diverse doelgroepen nieuwe initiatieven.
Het ambassadeurschap van Bettine Vriesekoop krijgt meer bekendheid en begint
zijn vruchten af te werpen in de groeiende doelgroep van de ouderen. Voor de
PingPongers is het PingPongbaas platform in ontwikkeling, om voor het eerst
contact te leggen met de grote groep spelers buiten de georganiseerde sport
om. Projecten die contact leggen, leiden tot de eerste zogenaamde
‘projectleden’ en ook nieuwe instroom bij de clubs. Hoewel we nog een daling
hadden in het ledenaantal, is de instroom bijna net zo groot als de uitstroom.

Dankzij steun van een maatschappelijk partner kunnen we de Para-breedtesport
een extra impuls geven. Kelly van Zon wordt uitgeroepen tot de beste
paraspeelster van de wereld en is daarmee de parel van onze TeamNL
topsporters. De heren en damesteams presteren naar verwachting in hun
kampioenschappen.
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LI JIE OP TOP-16
Li Jie weet in februari haar titel op de Europese Top16 niet te prolongeren. In de finale verliest ze van de
Roemeense Bernadette Szocs. Voor de vierde keer
stond Li Jie in de eindstrijd van het toernooi.

EK 2019 EERSTE RONDE
Slechts vier dagen voor het NK in maart wordt er een
dubbele thuisinterland (dames en heren) gespeeld. In het
kader van de 1e fase van het EK voor teams verslaan de
dames Italië en winnen de heren van Montenegro. Op 20
november speelt Oranje weer thuis: ditmaal bij SHOT
Wageningen. Dit keer worden Kroatië (dames) en Estland
(heren) verslagen. De dames plaatsen zich hierdoor voor de
eindronde, de heren plaatsen zich voor de tweede ronde
van het toernooi. De eindronde is in september 2019.

NK
Het NK 2018 in maart Zwolle is wederom een succes. De aanwezigen zien Shuohan Men, die
later dat jaar ook de Masters wint, haar eerste enkelspeltitel pakken en Ewout Oostwouder zijn
derde. Vanwege het niet doorgaan van het NK-B/C/D in januari en het daardoor ontbreken van
een kwalificatiemoment, wordt er voorafgaand een apart kwalificatietoernooi bij Taverzo in
Zoetermeer georganiseerd.

TABLE STARS THE BATTLE
De Meester Spigtschool uit
Hoogkarspel won tijdens het NK de
landelijke finale van Table Stars The
Battle. In totaal deden 72 kinderen mee
aan de landelijke finale. Samen met
hun 34 begeleiders en 100
meegereisde supporters beleefden zij
een fantastische dag, vol tafeltennis en
spektakel!

TABLE STARS WORKSHOPS
Ander Table Stars nieuws: In
2018 zijn Table Stars Trainer
Workshops gegeven in de
afdelingen. In totaal namen 125
trainers/begeleiders deel.
Verder wordt de samenwerking
met MJ Tafeltennis voortgezet:
er worden ongeveer 25 clinics
georganiseerd. Er is ook een
speciale Table Stars catalogus
ontworpen en de
samenwerking met afdelingen
in TS pakketten is verder
opgepakt. Het onderzoek naar
de fijne motoriek is afgerond.

VERENIGINGSCONGRES
Het 8e verenigingscongres op het NK wordt
bezocht door 100 bestuurders. Het thema is:
Keuze = Succes. De aanwezige verenigingen
worden, onder meer door Bettine Vriesekoop,
meegenomen in de (maatschappelijke)
ontwikkelingen en het aanbod wat de bond te
bieden heeft. Deelnemers worden
gestimuleerd na te denken over de
doelgroepen die voor hen relevant zijn en om
keuzes te maken.

FIFTY+ViTT
Fifty+ViTT, het tafeltennis/beweeg programma
voor de oudere doelgroep, is nu een vaste
waarde binnen ons aanbod. De 10-lessenreeks
is beschikbaar voor verenigingen aangevuld
met een adviesgesprek door projectleider
Marit Martens-Scheers. De huisstijl is in 2018
aangepast, wat geresulteerd heeft in de
Fifty+ViTT banner en flyer. Tevens is er energie
gestoken in fondswerving, in 2019 wordt hier
een gevolg aan gegeven.

NTTB ZOMERKAMP
Voor het 5e jaar op rij organiseert de Tafeltennisbond het ‘’NTTB
Tafeltenniskamp’’. 39 tafeltennissers hebben samen met 8 begeleiders een
fantastische tijd. Een week lang goede tafeltennistraining volgen, leuke sporten spelactiviteiten doen en veel nieuwe vrienden maken, dat is wat de
enthousiaste kids doen tijdens het NTTB Tafeltenniskamp.

BETTINE VRIESEKOOP
De bekendheid van de Bettine Vriesekoop clinics, voor de oudere doelgroep, is
sterk toegenomen. Na het eerste jaar (2017) nam het aantal aanvragen in 2018
fors toe. Ca. 20 clinics heeft Bettine in 2018 verzorgd bij de verenigingen.
Daarmee hebben ca. 150-175 potentiële/nieuwe deelnemers in de doelgroep
ouderen kennis gemaakt met onze sport.

PINGPONGBAAS
De PingPongbaas App (testversie)
is gelanceerd in 2018. Ruim 800
testers/pingpongbazen registreren
zich en testen de app. Aan de
achterkant is veel werk verricht
aan de app om het platform
zichtbaar te maken.

PARASPORT
Diverse ranglijsttoernooien en het NK para en NK Jeugd worden gespeeld. De
parasportverenigingen komen bijeen op 14 april en op 28 oktober vindt de 2e
editie van de Jolanda Paardekam Classic plaats, georganiseerd door de Stichting
Rotterdamse Sporticonen. RTC Amsterdam / Only Friends is gestart en
jeugdtrainingsdagen worden verspreid door het land georganiseerd.

EREDIVISIEFINALE
Hilversum is in mei wederom
gastheer van de Eredivisiefinales.
Dozy Den Helder/Noordkop pakt
met duidelijke cijfers (3-0 tegen
VTV) alweer de zesde landstitel bij
de dames op rij. Bij de heren is de
finale een bloedstollend
spektakelstuk waarin Itass DTK’70
uiteindelijk met 3-2 te sterk is voor
titelverdediger Enjoy&Deploy
Taverzo en hierdoor een jarenlange
hegemonie doorbreekt. Op
dezelfde dag pakt TOGB het
landskampioenschap bij de jeugd.
Het Haagse HTTV-070 komt in de
finale ruimschoots tekort tegen de
ploeg uit Berkel en Rodenrijs.

BREEDTESPORT TOERNOOIEN
Het NK-B/C/D krijgt met afdeling West een nieuwe organisatie en met de
Margriethal in Schiedam eveneens een nieuwe locatie. De gewijzigde plek op
de kalender blijkt goed te vallen bij de deelnemers. Het toernooi is met 250
deelnemers volgeboekt en wordt achteraf zeer goed beoordeeld

AANPASSING JEUGDRANGLIJSTEN EN -LICENTIES
Vanaf de start van het najaar worden de plaatsingslijsten en de lotingen voor
alle nationale jeugdtoernooien op basis van de ELO-ranglijsten gemaakt. De
nationale jeugdranglijsten worden vanaf dat moment alleen nog gebruikt voor
het bepalen van de A- en B-licenties en voor het bepalen of jeugdspelers in
aanmerking komen voor dispensatie voor het uitkomen in de landelijke
seniorencompetitie.

NK PARATAFELTENNIS
Het NK Paratafeltennis in juni, dat evenals het jaar ervoor in het
Topsportcentrum Rotterdam wordt gespeeld, kent met het allereerste
NK schuiftafeltennis een primeur. Mark Hofman van GSVA uit
Amersfoort (zie foto) blijft in al zijn wedstrijden ongeslagen en wordt
kampioen. Alle winnaars van deze dag worden op de Kampioenendag
van partner Dirk Kuyt Foundation (nogmaals) gehuldigd.

NJK PARATAFELTENNIS
Maar liefst 13 spelers komen in actie op het NJK Paratafeltennis in
Tilburg, een nieuw record. Liam Möhlmann (TTV Hilversum) pakt
de titel na in de finale de als eerste geplaatste Frederique van Hoof
(TTV Stiphout) te verslaan.

TRAINERS EN COACHES
Het afgelopen jaar hebben meerdere opleidingen Tafeltennistrainer
2 plaatsgevonden en ook een opleiding Tafeltennisbegeleider 1 en
Tafeltennistrainer 3 en 4. De laatste twee opleidingen zijn
vernieuwd doordat de TT3 ‘compact’ is aangeboden in twee volle
weekenden kort achter elkaar voor kandidaten met een specifieke
achtergrond. De TT4 heeft meer sport specifieke workshops in het
aanbod gekregen en sluit zo beter aan bij de behoefte en
actualiteit.

SCHEIDSRECHTERS
Sinds de start van het project ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is het
opleiden van scheidsrechters , leverde in 2018 twee deelnemers op
voor de opleiding Scheidsrechter 3 en twee deelnemers voor de
opleiding Scheidsrechter 4. Er zijn twee scheidsrechters geslaagd
voor de internationale opleiding SR5. Samen met enkele
vrijwilligers is ook een start gemaakt met het opzetten van de
opleiding ‘Hoofdscheidsrechter’.

TOERNOOILEIDERS
Door de integratie van de opleidingen Toernooileider 2 en 3 bij
bestaande evenementen vindt er meer maatwerk plaats in het
opleiden van deze groep. Op niveau 3 zijn twee deelnemers
begonnen met een opleiding die deels praktijk en deels theorie is.
De opleiding Toernooileider 2 is sinds dit jaar gemoderniseerd.
Deze is nu volledig online te volgen en laagdrempeliger geworden.
Zowel het moment van starten als de afrondingstermijn zijn
flexibeler.

BESTUREN
Ter ondersteuning van besturen zijn trajecten als ‘Lang leve de
sportouder’ en ‘Besturen met een visie’ gecontinueerd. Ook dit
jaar heeft NTTB Opleidingen bijgedragen aan de opzet en inhoud
van het programma van het Verenigingscongres en de
‘Vrijwilligersmanagementtool’ van NOC*NSF. En er is ondersteund
bij de uitvoering van een succesvolle aanvraag voor de
Sportimpuls.

LICENTIEBEHEER
Voor onze opleiders zijn er scholingen geweest voor
scheidsrechters. Daarnaast heeft de Vereniging van
Tafeltennistrainers meerdere (bij-) scholingen verzorgd voor
trainers, wat ook dit jaar financieel ondersteund is.

SCHOLING
Het structureel opzoeken van het onderwijs in de afgelopen jaren
heeft geresulteerd in de scholing van een grote groep docenten
aan het CIOS Heerenveen dit jaar. Met het CIOS Haarlem zijn
afspraken gemaakt over continuering van het tafeltennisaanbod
daar.

TAFELTENNIS.NL
In september 2018 is een
vernieuwde website tafeltennis.nl
gelanceerd. De site met alle info
voor de tafeltennisser, duidelijk
anders dan de bondssite nttb.nl.
Met livescore eredivisie is een
vernieuwend element toegevoegd.
De site is in de loop van het jaar
steeds verder uitgebreid met
informatie.

VERHUIZING BONDSBUREAU
De Tafeltennisbond verhuist van Zoetermeer naar Nieuwegein.
Sinds 22 januari werkt het bondspersoneel in een kantoorpand
aan de Kelvinbaan, waar een verdieping wordt gedeeld met zes
andere sportbonden.

WK TEAMS 2018
Het was in mei en april een
bijzonder WK voor de dames,
want door een blessure van LI Jie
kwam coach Li Jiao meerdere
malen zelf (met succes) in actie.
Oranje behaalde een plek bij de
eerste 14 landen, waardoor
kwalificatie voor het volgende WK
nu al een zekerheid is.

WK TEAMS 2018
De mannen speelden met de gebruikelijke drie spelers in Zweden. Ze kwamen uit in de B-categorie en
werden derde in de poule. Gedurende het toernooi behaalden ze belangrijke punten voor de
wereldranglijst.

EJK 2018 Roemenië
Een flinke delegatie
Nederlandse reisde in
juli naar Roemenië af
voor het EJK. Helaas
bleken de achtste
finales het eindstation
van de best
presterende talenten
van Oranje. Dit waren
Emine Ernst en het
dubbelduo Rachel
Gerarts/Shuohan Men.

EK 2018
Chen Zhibin vervangt Li Jiao als
damesbondscoach (die tijdelijk
stopt omdat ze meer in China wil
zijn). Britt Eerland en Li Jie worden
uitgeschakeld in de achtste finales
in het Spaanse Alicante. Li Jie
reikte in het dubbeltoernooi tot de
achtste finales.

KELLY VAN ZON WINT GOUD
Op het WK Paratafeltennis
wint Kelly van Zon goud, Jean
Paul Montanus pakt een
zilveren medaille. Op het ITTF
gala 2018 in december in ZuidKorea wordt Kelly van Zon
uitgeroepen tot beste
paraspeelster ter wereld van
het jaar 2018. Het is voor het
eerst dat een Nederlander
deze prijs wint!

De NTTB bedankt haar partners, suppliers en sponsoren voor hun steun in 2018

