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1 ORGANISATIE 
1.1 Samenstelling Hoofdbestuur in 2018 
W. van der Burgt wedstrijdsport 
A. Eerland  projecten 
P. Hanning  marketing en communicatie 
S. Heijnis  topsport 
K. Jacobs  sportparticipatie / penningmeester a.i. / Opleidingen / vicevoorzitter 
J. Simons  voorzitter  
 
1.2 Samenstelling personeel in 2018 
M. de Boer (Mariska) financiële administratie en beheer NAS 
M. de Boer (Michel) bondscoach jongens junioren 
T. Damsma  trainer / bondscoach jongens cadetten / coördinator jeugdzaken 
L. Dekker  bondscoach paratafeltennis 
M. van Dinter  opleidingen, trainerslicenties, tuchtzaken en frontoffice (tot 1 april) 
M. Dul   afdelingsondersteuner afdeling Noord 
R. van Enckevort afdelingsondersteuner afdelingen Limburg en ZuidWest 
D. de Gilder  afdelingsondersteuner Holland-Noord 
I. de Graaf  ccoördinator afdelingsondersteuning / beleidsmedewerker Sportparticipatie 
S. Groot  jeugdsport verenigingsondersteuning, Table Stars / afdelingsondersteuner 
   afdelingen West en Gelre (Gelre tot 1 juni) 
P. Haldan  Technisch Directeur 
I. Hegge  paramedisch begeleider paratafeltennis 
J. van Hoeven  afdelingsondersteuner Oost en Midden 
T. Hexspoor  financiële administratie 
A. de Jong  directiesecretaresse / topsport 
D. de Jong  medewerker Communicatie 
M. de Korte  hoofd Opleidingen 
M. Kraa   coördinator Opleidingen /coördinator technische zaken /coördinator Papendal 
J. Li   hoofdcoach (tot 1 juli) 
J. Lieftink  bondscoach paratafeltennis 
S. Meijer  para RTC-trainer 
B. van der Meulen paramedisch begeleider paratafeltennis  
T. Plantinga  administrateur / directeur KNAS 
A. Pleijsier  CTO-trainer (tot 1 september) 
D. Rijnbeek  hoofd Communicatie, Marketing en Fondsenwerving 
T. Schaffers  RTC-trainer (tot 1 juli en vanaf 1 september) 
M. Spithoven  afdelingsondersteuner Gelre (vanaf 1 juni) 
A. Sialino  Directeur Tafeltennis / Technisch Directeur para   
M. Snelders  medewerker Sport- en productontwikkeling (tot 1 april)    
R. Stolwijk  hoofd Wedstrijdsport 
M. van der Wal  coördinator Sportparticipatie 
 
1.3 Samenstelling commissies (per 31-12-2018) 
Commissie van beroep   
R. Adriaans, L. Compri, R. Feunekes, H. Sackers* 
 
Tuchtcommissie   
G. Beelen*, A. Geerling, W. Kok, R. Lammerts, A. de Wit  
 
Financiële commissie   
vacant*, R. Kool, W. Vreeburg 
  
Fondsbeheerscommissie   
A. Bouwman, J. Derksen*, P. van Mil, E. Verkooijen  
 
Reglementscommissie   
I. Heller, vacant  
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Atletencommissie 
Tonnie Heijnen, Rajko Gommers, Jiao Li 
 
Adviescommissie Uitvoering Beleid (AcUB) 
Peter Boon, Emie Dekker, Bert van Schaik 
 
Licenties jeugd en ranglijsten: I. Heller 
Licenties senioren en ranglijsten: J. Offierski 
 
Competitiecommissie   
HCL S. Dijkers, R. Stolwijk, HJCL J. Wijker  
 
Werkgroep Eredivisie 
P. Boon, A. Rooijmans*, B. van Schaik 
 
Team Parasport 
W. Cattie, I. de Graaf, G. van Grunsven, S. Meijer, P. van der Vlist, M. van der Wal 
 
Commissie Accommodatiezaken   
P. van Mil, Edwin Ransz 
 
Expertgroep Opleidingen 
L. Janssen, M. de Korte, K. Kuiper, A. Vervoorn, W. Vreeburg, J. Wijker 
 
Toetsingcommissie Opleidingen   
I. Heller, M. de Korte, W. Vreeburg*, M. de Vries 
 
Taakgroep Toernooileidersopleidingen 
I. Heller, J. Schoenmakers, J. Wijker 
 
Racketcontrolecommissie   
I. Wiekart *, A. de Jong 
 
Commissaris materialen   
P. van Egmond 
 
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 scheidsrechters 
P. van Egmond, L. Smalheer, H. Wiekart* 
 
1.4 Samenstelling Bondsraad (per 31-12-2018) 
Functiezetels 
Breedtesport    R. Koops 
Financiën    vacant 
Marketing & externe communicatie M. Seijkens 
Opleidingen    W. Vreeburg 
Organisatie    vacant 
Atletencommissie   vacant 
Topsport    vacant  
Wedstrijdzaken    vacant 
 
Afdeling    Leden 
Holland- Noord    G. van Giessen, M. de Jeu  
     A. Verburg (plv), vacant (plv) 
ZuidWest    S. Dijkers, N. van Erp  
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     R. van der Hammen, vacant (plv) 
West     M. ter Hoek, F. Lequin,  
     P. van Egmond (plv), P. Bakker (plv) 
Noord     A. Brink, vacant 
     J. Hoendervanger (plv), C. Hussels (plv), vacant (plv) 
Limburg    M. Gommans, B. Meurs  

vacant (plv), vacant (plv) 
Gelre     R. van Gerrevink, J. van Raaij  
     I. van den Boorn (plv), P. Henfling (plv) 
Midden     P. Bouwman, W. Kielen 
     I. Heller (plv), A. Verhulst (plv) 
Oost     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 (16) 
A. Bouwman, B. den Breejen, C. Deken, R. van Dijk, R. Gradus, H. van Haaren, I. Heller, B. van der 
Helm, P. Koopman, Li Jiao, E. Ormel, H. Sackers, D. Tigerman, D. de Vries, A. Willems, K. van Zon 
 
Leden van verdienste (49) 
R. Adriaans, J. Backhuijs, R. Banen, J. (Jan) van den Berg, J. (Jos) van den Berg, F. Berteling, N. 
Blok, M. van der Borght-Horsten, M. Borst, H. Brongers, A. Dam, A. van Drielen, A. Eikmans, N. van 
Erp, W. Fassotte, H. Geraerds, J. Geurts, G. van Giessen, A. Goslinga, T. van Happen, D. Heister, H. 
Hommes, M. Hooman-Kloppenburg,  T. de Jonge, K. Kamp, G. Keen, T. Keen, E. Krabbenbos, F. de 
Kruijff, A. Kuppen, G. Last, Li Jie, I. Mekkes-Kerkhof, P. van Mil, C. van de Munt, P. Oomens, J. 
Paardekam, T. Rieken, W. Schers, R. van Selling, W. van Selling, B. Schotmeyer, H. van Spanje, T. 
van Veen, I. Wiekart-Jager, J. Wijker-van de Ruit, H. Wildschut, J. Willems, H. van der Zijden 
 
Onderscheidingstekens (45) 
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, R. van Gerrevink, T. van Ginkel, M. de Graaf, B. 
ten Haaf-Boerrigter, P. van der Hammen, T. Harkema, M. van Hoof, F. van ’t Hul, S. de Jong, F. 
Kalmeijer, E. Kaptein, W. Kivits, R. Knops-Dullens, H. Kuijpers, J. van Loon, W. Muller, J. Offierski, T. 
Polak, J. van Raaij, H. Ritsema-Oosterzee, A. Rooijmans, R. Schaars, P. Schoots, J. van Spanje, P. 
van der Staak, D. Stroop, S. Vaessen, H. Velzing, A. Verhulst, F. Verweel, Th. Wijker, W. Vringer, I. 
Wiekart-Jager, W. de Wit 
 
1.6 In Memoriam 
Overleden  

- Jo Wieltink, op 9 januari, op 91-jarige leeftijd. Wieltink was Lid van verdienste van de NTTB en 
kende een rijke tafeltennisloopbaan. Zo deed hij erg veel voor tafeltennisvereniging Swift 
Deventer en de afdelingen IJsselstreek en Zwolle van de NTTB. Ook was hij een 
topscheidsrechter en leidde hij landelijke wedstrijden. Bij Swift Deventer was Wieltink 
erevoorzitter. Bij de NTTB was hij in het verleden onder andere lid van de 
opleidingscommissie, de commissie herziening regelementen, de werkgroep doelstellingen en 
organisatie en de projectgroep historie NTTB.  

- Joop Matteman, lid van verdienste, overleed op 16 maart. Hij was functionaris van de 
commissie Opleidingen en vervulde verschillende rollen en functies, waaronder: lid van de 
Commissie van Advies Breedtesport, lid van de Projectorganisatie herontwerp opleidingen, 
voorzitter van de Toetsingscommissie Opleidingen en de Commissie Modernisering 
Opleidingen. Ook nam hij het voortouw bij de verdere modernisering van de opleidingen en 
stak hij veel energie in nieuwe producten, zoals de Toernooileidersopleiding van de NTTB. 

- Carl Weber, overleed in april op 91-jarige leeftijd. Hij was gedurende 65 jaar zonder 
onderbreking actief als competitiespeler en stopte op 88-jarige leeftijd. Carl was van 1994 tot 
de fusie met 't Gooi in 2001 penningmeester van de afdeling Utrecht en is bij zijn aftreden in 
2001 benoemd tot lid van verdienste van de afdeling Midden. 
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- Jaap Roeten, oud-voorzitter en erelid van de NTTB, overleed op 12 mei, 70 jaar oud. Jaap 
was van 1980 t/m 1985 voorzitter. Onder zijn voorzittersschap werd het PWA-centrum, het 
oude Bondsbureau te Zoetermeer, gerealiseerd.   

- Op 8 oktober overleed Lid van verdienste Atie de Jong-Lith op 81-jarige leeftijd. Zij was vanaf 
de jaren 80 zeer actief bij diverse (breedtesport)toernooien in de toenmalige afdeling 
Amsterdam, later Holland-Noord. Nadien richtte zij haar aandacht ook op diverse landelijke 
toernooien en bleef tot ruim na de pensioengerechtigde leeftijd actief. Na de 
professionalisering van Wedstrijdzaken is zij teruggetreden. 

- Op 13 oktober overleed Lid van verdienste Toine van Otterdijk, 100 jaar oud. Hij werd in 
september 1954 benoemd in het Hoofdbestuur met de functie ‘commissaris reglementen’. Hij 
trad af in 1963. Daarna werd hij voorzitter van afdeling Brabant. 

- Bert Onnes, succesvol speler in de jaren 50 en 60, overleed op 10 november op 80-jarige 
leeftijd. Hij was 6x Nederlands kampioen in het enkelspel, 9x Nederlands kampioen in het 
heren dubbel en 9x kampioen in het mixed dubbel, Hij won ook 5x de NTTB Cup en kwam hij 
zo’n 75 keer in actie in het Nederlands team. Hij speelde in vele internationale toernooien en 
nam deel aan 3 EK’’s en 4 WK’s. Bert was een linkshandige speler en dat was bij topspelers 
in die tijd nogal ongewoon. Zijn tegenstanders, met name verdedigers, hadden behoorlijk wat 
moeite met zijn striemende aanvalsslagen.  

- Op 14 december overleed oud-Nederlands kampioen en oud-international Mary Thuis-Van 
Ruiten. Zij is ruim 68 jaar geworden en was in de jaren 60 zeer succesvol. Zij werd in 1964, 
1965 en 1968 meisjes junioren dubbelkampioen en in 1965 ook winnares van de Nederlandse 
titel in het enkelspel meisjes junioren. Bij de senioren werd zij in 1968 en 1969 kampioen in 
het dames enkel. Ook met het meisjesteam was zij in 1967 tot en met 1969 succesvol bij de 
Benelux jeugdkampioenschappen. Zij kwam 14 keer uit voor Oranje en nam deel aan EK’s 
(1968 en 1972) en een WK (1969).  

- Op 28 december overleed op slechts 50-jarige leeftijd René Daniëls, actief bestuurder van 
TTV Lybrae Heerlen en promotor van het Limburgs tafeltennis. 

 
1.7 Aantal verenigingen per afdeling  
Per 31-12-2018 waren er 537 verenigingen (per 31-12-2017 543). 
 
1.8 Jubilerende verenigingen/afdelingen 
80 jaar: Buna – Bussum, Tempo Team - Amsterdam 
70 jaar: ASSV – Amsterdam, Blauw-Wit - Almelo, BSM – Dongen, DTTC – Deventer, Het Centrum – 
Rotterdam, Castricum – Castricum, Overschie – Rotterdam 
60 jaar: DOV – Leeuwarden, HTC – Hoofddorp, Siok – Nootdorp, SV Red Star ’58 – Goirle, Renata - 
Eindhoven 
50 jaar: Her Markiezaat – Bergen op Zoom, Hotak ’68 – Hoogerheide, Kerkrade 68 – Kerkrade,  
Akris – Nijmegen, SMD – Winterswijk, Smash KC – Schoonhoven, TT Nijmegen – Nijmegen, TTC 
Middelburg – Middelburg, ATC ’68 Afferden – Afferden, Geenhoven – Valkenswaard, Hoonhorst - 
Hoonhorst, Match Point 68 – Nijverdal, Reflex Maarn – Maarn, Sibbe MC – Sibbe, Unicum – Geldrop 
25 jaar: Holendrecht – Amsterdam-ZO, TZM - Moerkapelle 
 
1.9 Bruto ledentallen 2018 (inclusief persoonlijke leden) 
(De groen gearceerde getallen zijn hoger dan vorig jaar) 

Afdeling Dames Heren Meisjes Jongens Totaal 

Holland-Noord 400 2447 121 622 3590 

ZuidWest 530 2608 165 656 3959 

West 617 3586 183 898 5284 

Noord 249 1323 116 286 1974 

Limburg 291 1254 141 327 2013 

Gelre 351 1907 86 472 2816 

Midden 382 2433 116 572 3503 

Oost 481 2127 121 528 3257 

Totaal 3301 17685 1049 4361 26396 
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1.10       Competitiegerechtigde leden per afdeling 2018 

Afdeling Senioren Jeugd Totaal 

Holland-Noord 1600 311 1911 

ZuidWest 1800 429 2229 

West 2424 532 2956 

Noord 877 172 1049 

Limburg 507 247 754 

Gelre 1174 313 1487 

Midden 1495 354 1849 

Oost 1565 393 1958 

Totaal 11442 2751 14193 

 
1.11 Aantallen paratafeltennissers per afdeling 2018 

Afdeling Senioren Jeugd Totaal 

Holland-Noord 14 3 17 

ZuidWest 51 5 56 

West 77 7 84 

Noord 32 3 35 

Limburg 68 3 71 

Gelre 36 0 36 

Midden 41 6 47 

Oost 100 7 107 

Totaal 419 34 453 

 
Aantal paratafeltennissers in NAS per 31-12-18: 453 
Aantal RTC’s paratafeltennis: 3 RTC’s (Amsterdam, Rotterdam, Venray)  
Aantal verenigingen aanwezig bij de parabijeenkomst in Nieuwegein: 15 verenigingen 
Er is een nieuw promotiefilmpje gemaakt met daarin de spelregeluitleg bij het spelen met/tegen een 

rolstoelspeler en het aangepast serveren. Dit is op het Youtube-kanaal van de Tafeltennisbond 

geplaatst: https://www.youtube.com/watch?v=2bPaAV-ozrU 

1.12 Afdelingsactiviteitenplan en budgetaanvraag 
In 2017 is een nieuwe opzet gekomen voor het opstellen van het afdelingsactiviteitenplan en de 
budgetaanvraag 2018 die uiteindelijk in de Bondsraad van november 2017 vastgesteld zijn. 
In 2018 is dit proces in grote lijnen gehandhaafd. Op basis van een evaluatie zijn aanpassingen 
gemaakt in de formats en in het tijdpad voor de plannen voor 2019. 
Op verzoek van het CvV heeft het Hoofdbestuur voor een andere verdeling van het totaal beschikbare 
budget voor de afdelingen gekozen. Elke afdeling mocht € 4,75 per basislid budgetteren voor de 
basisactiviteiten en de reguliere activiteiten. De overige € 0,75 per basislid is flexibel verdeeld naar 
aanleiding van de ingediende speciale activiteiten. 
De AcUB (Adviescommissie Uitvoering Beleid) heeft de ingediende speciale activiteiten van 
eeninhoudelijk advies voorzien richting het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur heeft vervolgens een 
voorstel gedaan aan de Bondsraad van november 2018 om het beschikbare budget te verdelen over 
een deel van de aangevraagde speciale activiteiten. 
De Bondsraad heeft dit voorstel aangenomen. Kort na de Bondsraad zijn de afdelingsbesturen 
geïnformeerd over dit besluit. 
Aan de afdelingsbesturen is gevraagd om in hun jaarverslag aandacht te besteden aan de uitvoering 
van het activiteitenplan 2018, en dan in het bijzonder aan de uitvoering van de speciale activiteiten. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=2bPaAV-ozrU
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1.13 Afdelingsondersteuning 
Begin 2016 is Afdelingsondersteuning opgestart als onderdeel van de bestuurlijke vernieuwing De 
Afdeling – De Verbindende Schakel.  
In 2018 waren er drie mutaties bij de Afdelingsondersteuners. 
John van Hoeven is per 1 januari 2018 gestart in Midden.  
Ron van Enckevort is per 1 januari gestart in ZuidWest.  
Martijn Spithoven is per 1 juni gestart in Gelre. Hij verving Sven Groot. 
De Afdelingsondersteuners hebben 5 keer een werkoverleg gehad op het Bondsbureau.  
Op het werkoverleg staan uitwisseling van informatie en expertise op het programma. Ook is er veel 
aandacht voor interactie met het Bondsbureau, met name op het gebied van sportparticipatie. 
In 2016 is in 7 afdelingen gestart met starttaken.  
ZuidWest had tot en met eind 2017 een andere organisatiestructuur. Sinds 2018 is ook in ZuidWest 
weer sprake van een afdelingsbestuur met een afdelingsondersteuner. 
In het najaar van 2018 zijn in 7 van de 8 afdelingen de werkzaamheden geëvalueerd en is opnieuw 
gekeken naar de taken van de Afdelingsondersteuners. Voor afdeling Midden volgt dit begin 2019. 
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2  SPORTPARTICIPATIE 
2.1 Table Stars 
Table Stars Trainer Workshops in de afdelingen: 125 trainers/ begeleiders namen deel aan de 10 
workshops. 
 
Het Table Stars programma is vernieuwd qua huisstijl en toevoeging van extra elementen (push-pong, 
mikbanner) en merchandise (stickers, bidons, ballonnen). In 2019 wordt de complete productlijn 
middels een speciale nieuwe Table Stars catalogus in het land gepromoot. Tevens wordt dan ook de 
laatste hand gelegd aan het laatste lesprogramma, The Challenge. 
 
Deelname Table Stars The Battle: 72 kinderen in 17 teams, begeleid door 13 verenigingen. 
De top 3 van Table Stars The Battle:  

1e Mr. Spigtschool 1 Hoogkarspel 

2e St Paschalis 2 Den Haag 

3e St Paschalis 1 Den Haag 
 
2.2 Clubadvies 
2.2a  Deelnemende verenigingen NTTB Verenigingscongres 2018: 110 deelnemers van 60 
verenigingen. 
 
2.2b De winnaars van de ledenwerfwedstrijd 2018: 
Vereniging met de grootste ledenwinst – TTV Gorkum – 25 leden – van 53 naar 78 
Vereniging met de grootste ledengroei jeugd – Alexandria’66 – 15 leden – van 30 naar 43 
Aanmoedigingsprijs – Ping Pong Alkmaar 
Vereniging met de grootste percentuele groei – TTV Gorkum – 47% - van 53 naar 78 leden 
Afdelingsprijs: Spaarne 

 
2.2c Begeleide verenigingen accommodatiezaken 

plaats vereniging omschrijving    status 

Den Haag HTTV/etc nieuwbouw en samenwerking verenigingen  gesprek 

Dedemsvaart Dedemsvaart overname sporthal    gesprek 

Hoogerheide HotaK ‘68 nieuwbouw tafeltenniscentrum   gesprek 

Lochem  LTTC ventilatie en verlichting   gesprek 

Bergen op Zoom  Het Markiezaat plan groot onderhoud en WOZ   afgewerkt 

Wessem Westa nieuwbouw/renovatie pand   tekentafel 

Wageningen  Shot problemen ventilatie    afgewerkt 

Oudenbosch Vice Versa renovatie pand    gesprek 

Amsterdam  Amsterdam ‘78 renovatie C1100     vergunning !? 

Veenendaal SKF vloer renovatie    gesprek 

Oss Return Oss groot onderhoud en vern verlichting  gesprek 

Tilburg Irene/Luto nieuwbouw tafeltenniscentrum   tekentafel 

Almere Almere United nieuwbouw sporthal    gesprek 

Monster Smash privatisering    gesprek 

Vlijmen  Hooghei renovatie zaal    afgewerkt 

Middelstum Midstars nieuwbouw tafeltenniscentrum   gesprek/tekening 

Curaҫao  TTB Curaҫao verlichting speelzaal    advies/berekening 

Boxtel Taverbo renovatie pand    gesprek 
 
Aanvragen Sportimpuls: 
Geen. 
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Fifty+ViTT 
Fifty+ViTT is een begrip geworden. Steeds meer verenigingen bieden aanbod voor ouderen aan. In 
2018 is de huisstijl verbeterd. Rollupbanners en flyers zijn ontwikkeld die de verenigingen kunnen 
inzetten voor promotiedoeleinden. 
 
Bettine Vriesekoop 
Door de eenmalige toekenning van extra budget uit eigen middelen door de Bondsraad, zijn we 
gestart met het organiseren/aanbieden van Bettine-clinics bij de verenigingen. Doel hierbij is nieuwe 
doelgroepen aanboren en kennis laten maken met onze sport. In 2018 heeft Bettine 19 clinics 
verzorgd en daarbij ca. 500 spelers geënthousiasmeerd, waaronder ca. 130 dagleden.   
 
Parasport 
Het jaarlijkse circuit van vijf ranglijsttoernooien is ook in 2018 georganiseerd en daarnaast werd 
eveneens een aantal regionale paratoernooien georganiseerd. 
Tijdens het NK Paratafeltennis is voor het eerst gespeeld in de klasse schuiftafeltennis. Dit was een 
succes. In 2018 is op 4 toernooien schuiftafeltennis gespeeld. Deze al langer bestaande, maar nu in 
wedstrijdverband breder toegepaste, nieuwe uitvoering van paratafeltennis wordt nader uitgewerkt en 
vervolgens toegepast op onze N-evenementen. 
De NJK Paratafeltennis beleefde haar 4e editie en is inmiddels gegroeid van 6 naar 13 deelnemers. 
In het najaar hebben we bij de IPTTC (International Para Table Tennis Committee) een aanvraag 
gedaan om begin november 2019 de FA20 Dutch Open Paratafeltennis te organiseren. 
 
De samenwerking met de Johan Cruyff Foundation (JCF) heeft ook in 2018 haar vruchten 
afgeworpen. We hebben het overgrote deel van de activiteiten uit kunnen voeren, mede dankzij de 
financiële ondersteuning door JCF. 
Het RTC Rotterdam (Alexandria ’66) is gecontinueerd. Het RTC in Venray (Red Stars) is definitief 
gestart. In september is Only Friends Amsterdam erbij gekomen. 
We zijn ook gestart met het organiseren van jeugd trainingsdagen voor paraspelers uit het hele land. 
Deze trainingsdagen vonden plaats bij verenigingen en twee keer op Papendal. Een groep van 12 tot 
16 kinderen nam hier structureel aan deel. Tevens boden we op twee van deze dagen de 
breedtesport paraspelers de kans om een dagdeel aan te haken. 
In de promotie en huisstijl hebben we een flinke slag kunnen maken door het ontwerpen en 
beschikbaar stellen van een complete Paratafeltennis brochure.  
Naast de samenwerking met JCF en de Dirk Kuyt Foundation (DKF) hebben we subsidieaanvragen 
ingediend bij de Rabobank Foundation en bij HandicapNL. De Rabobank Foundation aanvraag is eind 
2018 toegewezen. Naar verwachting wordt de HandicapNL aanvraag begin 2019 toegewezen. 
  
PingPongbaas 
In 2018 is gestart met de ontwikkeling van de nieuwe PingPongbaas-app (na toekenning van de 
subsidie door NOC*NSF eind 2017): de app die elke tafeltennisser en pingponger inzicht geeft in de 
beschikbare speellocaties, waarbij men elkaar kan uitdagen, scores bijhouden en deelnemen aan een 
ranglijst. De landelijke lancering volgt begin 2019. 
 
 

 
 
  



10 

 

3  OPLEIDINGEN  
3.1  Opleidingen 
Trainersopleidingen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Scheidsrechtersopleidingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2  Geslaagden  
Tafeltennisbegeleider 1 8 
Tafeltennistrainer 2 18 
Tafeltennistrainer 3 8 
Tafeltennistrainer 4  0 
Tafeltennistrainer 5  0 
 
Toernooileider 2 0 
Toernooileider 3  0 
 
Spelregelbewijs 1 34 
Scheidsrechter 2 0 
Scheidsrechter 3 2 
Scheidsrechter 4 2 
Scheidsrechter 5 1 
 
3.3  Trainerslicenties  

 Locatie Deelnemers Individueel 

Tafeltennisbegeleider 1 (TT1) Hilversum 19  

Tafeltennistrainer 2 (TT2) Breda / Zoetermeer 23 - 

Tafeltennistrainer 3 (TT3) Den Bosch 13 - 

Tafeltennistrainer 4 (TT4) Amsterdam / Zwolle - 1 

Tafeltennistrainer 5 (TT5) Papendal - - 

Toernooileidersopleidingen    

 Locatie Deelnemers Individueel 

Toernooileider 2 (TL2) Online - 1 

Toernooileider 3 (TL3) - - 2 

 Locatie Deelnemers Individueel 

Spelregelbewijs 1 (SR1) nvt 34 - 

Scheidsrechter 2 (SR2) - - - 

Scheidsrechter 3 (SR3) - - - 

Scheidsrechter 4 (SR4) - - 2 

Scheidsrechter 5 (SR5) ITTF   - 2 
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TT1 133 
TT2 121 
TT3 94 
TT4  31 
TT5  8 
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4 COMPETITIE 
4.1  Competitieopbouw landelijk senioren 

 voorjaar 2018 najaar 2018 

 aantal poules teams per poule aantal poules teams per poule 

Dames eredivisie 1 8 1 8 

1e divisie 2 6 1 6 

2e divisie 1 8 1 10 

3e divisie 1 6 1 5 

     

Heren eredivisie 1 8 1 8 

1e divisie 2 6 2 6 

2e divisie 4 6 4 6 

3e divisie 8 6 8 6 

 
4.2 Kampioenen landelijk senioren 

        Dames        Heren 

 Voorjaar Najaar Voorjaar Najaar 
Eredivisie Dozy Den Helder/Noordk.  Itass/DTK’70   

1e divisie Vriendenschaar 1 De Treffers (R) 1 Avanti 1  Hilversum 1 

 Emmen  Pecos 2 Tempo-Team 1 

2e divisie De Treffers (R) 3 SVE 1 Klimaatgroep Stars 1 Hilversum 2 

   Scylla 2 US 1 

   Wilvo/ttv Bergeijk 1 Tempo-Team 2 

   The Victory 1 Tempo-Team 3 

3e divisie SVE 3 Docos-wolkyshop.nl 1 De Toekomst 2 SV Red Star’58 1 

   HBC 1 TOGB 1 

   SKF 4 Hilversum 4 

   Kampenion 1 FTTC 1 

   Enjoy&Deploy/Taverzo 2 SKF 4 

   HTC 1 Kluis 1 

   Wijzenbeekkled./Westa 2 Buitenpost 1 

   Spaarne 2 Hilversum 3 

     

4.3 Competitieopbouw landelijk jeugd 

 Voorjaar Najaar 

 Aantal poules Aantal teams Aantal poules Aantal teams 

kampioensgroep 1 8   

landelijk A 2 12 2 16 

landelijk B 3 17 3 18 

landelijk C 4 28 4 28 

 
4.4 Kampioenen landelijk jeugd 

 Voorjaar Najaar 

Kampioensgroep TOGB 1  

A Swift (D) 2 
Swift (D) 1 

Amsterdam 1 
Swift (D) 1 

B  Tempo-Team 1 
Hutaf 1 
Tanaka 1 

DeBoer/Taverzo 1 
Hercules 2 
TOGB 1 

C  Swift (D) 3 
Enjoy&Deploy/Taverzo 3 
A’66-Salamanders-VVV 1 
HTTC 1 

De Treffers’70 2 
Scylla 1 
DOV 1 
Never Despair 2 

 
4.5 Europacup  
ETTU Cup 2017/2018 Heren 
4e ronde 
Istres Tennis de Table  - De Boer Taverzo   0-3 
De Boer Taverzo  -  Istres Tennis de Table   0-3 
 



13 

 

ETTU Cup 2018/2019 Heren 
1e ronde 
Hercules   - CE MSC Tennis Ac. SCC Sumy (UKR) 2-3 
Hercules   - STK Libertas Marinkolor (CRO)  3-1 
Logis Auderghem TT (BEL) - Hercules    3-1 
Hercules   - Turk Telekom Ankara Sp. Club (TUR) 2-3 
Itass / DTK ’70   - GDCS Juncal (POR)   1-3 
Itass / DTK ’70   - Ping Pong Club Villeneuvois (FRA) 0-3 
Itass / DTK ’70   - Divapan SC (TUR)   3-0 
 
ETTU Cup 2018/2019 Dames 
1e ronde 
Dozy Den Helder/Noordkop - TTC Rapid Luzern (Zwitserland) 3-2 
 
3e ronde 
TMK-Tagmet Taganrog  - Dozy Den Helder/Noordkop  3-0 
Dozy Den Helder/Noordkop - TMK-Tagmet Tagenrog   0-3 
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5 NATIONALE EVENEMENTEN 
5.1 Nederlandse Kampioenschappen senioren A  
Dames enkelspel Shuohan Men  dubbelspel Yana Timina/Tanja Helle 
Heren enkelspel Ewout Oostwouder dubbelspel Rajko Gommers/Martijn de Vries 
Gemengd dubbelspel Kim Vermaas/Rajko Gommers 
 
5.2 NTTB Masters 
Dames: Shuohan Men 
Heren: Laurens Tromer 
 
Jeugdmasters 
Meisjes: Emma van der Zanden 
Jongens: Lode Hulshof 
 
5.3 Eredivisiecup & NTTB Beker 
Eredivisiecup dames  Dozy Den Helder/Noordkop 
Eredivisiecup heren   Itass/DTK ‘70 
 
NTTB Beker dames   Taverzo 1 
NTTB Beker heren   Taverzo 1 
 
5.4 Nederlandse Kampioenschappen senioren BCD 
Dames B enkelspel Emma van der Zanden dubbelspel Dobrila Jorguseska/Emma vd Zanden 
Heren B enkelspel Dicky de Jong  dubbelspel Arnoud Meijer/Mick de Vette 
Dames C enkelspel Juul Coumans  dubbelspel Juul Coumans/Monique Kuijpers 
Heren C enkelspel Bart van der Zanden dubbelspel Albert van Beek/Marcel Does 
Dames D enkelspel Ellin Nootebos  dubbelspel Juul Coumans/Monique Kuijpers 
Heren D enkelspel Clemens Bonner dubbelspel Clemens Bonner/Timon Priem 
 
5.5  Nationale Senioren Meerkampen 
Dames B  Janine Grootjans Heren B Arjan Huiden 
Dames C  Miranda Jaspers Heren C  Florus zur Muhlen 
Dames D  Wianka Overbeeke Heren D Ramon Clijsen 
      Heren E  Dani van Bergen 

Heren F Mark Malipiero 
Heren G Essam Sakhel 
 

5.6  Nederlandse Jeugdkampioenschappen-A 
Meisjes junioren Rachel Gerarts  dubbelspel Sharon Janssen/Karlijn van Lierop 
Meisjes cadetten Emma van der Zanden dubbelspel Anne van Bolderen/Chana vd Venne 
Meisjes pupillen Anouk van den Boom dubbelspel Anouk van den Boom/Tanya Misconi 
Meisjes welpen  Lynn Schijven  dubbelspel Iris Leskens/Tess Stroeve 
Jongens junioren Thomas Baart  dubbelspel Thomas Baart/Nolan Schultz 
Jongens cadetten Kas van Oost  dubbelspel Barry Berben/Jelle Moris 
Jongens pupillen Gabrielius Camara dubbelspel Gabrielius Camara/Yakub Yildizlar 
Jongens welpen Ivan Kahn  dubbelspel Koen Houtgast/Robin Vos 
 
5.7  Nationale Jeugdmeerkampen Finales 
Meisjes junioren Shuo Han Men 
Meisjes cadetten Chana van der Venne 
Meisjes pupillen Xijin Zheng  
Meisjes welpen  Tess Stroeve 
Jongens junioren Thomas Baart 
Jongens cadetten Barry Berben 
Jongens pupillen Remi Chambet-Weil 
Jongens welpen Ivan Kahn 
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5.8  Nederlandse Kampioenschappen paratafeltennis 
Klasse 1 lopers  Ronald Vijverberg 
Klasse 1 rolstoel Sem Roelofs 

Klasse 2 lopers  Demi Ronda 
Klasse 3 lopers  Israel Bertelink Groeneveld 
Klasse 3 rolstoel Femke Cobben   
Klasse 4 lopers  Evelien van Dam  
Klasse 4 rolstoel Adriaan Vermond 
Klasse 5 lopers  Ida Besier 
Klasse 5 rolstoel Ivana Maas 
Klasse 6 lopers  Marcel Leyten 
Klasse 6 rolstoel Janske Lenders 
Schuiftafeltennis Mark Hofman 
 
Dubbel  
Dubbel klasse 1 Devin Wassink/Dustin Eier 
Dubbel klasse 2 Frederique van Hoof/Yannick Paredis 
Dubbel klasse 3 Debby Kipp/Tim Vinck 
Dubbel klasse 4 Anita van der Voort/Kees La Brijn 
Dubbel klasse 5/6 Ivana Maas/Ida Besier 
 
5.9 Nederlandse Kampioenschappen veteranen 
Open Riko van Veen 
A1 Wim van Breenen 
A2 Mathieu Verdeyen 
A3 Paul Daamen 
B1 Frank van Schaik 
B2 Wilco Roobol 
B3 Ario Nab 
C1 Jeroen Schuurman 
C2 Hans van der Kraan 
C3 Peter van Hooijdonk 
D1 Ton Grimberg 
D2 Mo Mitrovic 
E Wil ten Bras 
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6 INTERNATIONALE TOERNOOIEN 
6.1 WK 2018 teams: 29 april tot en met 6 mei, (Halmstad, Zweden) 

Deelnemers dames: Britt Eerland, Emine Ernst, Li Jie en Kim Vermaas 
Deelnemers heren: Rajko Gommers, Ewout Oostwouder en Laurens Tromer  
Het Nederlandse damesteam eindigde op de 13e plaats (Championships division). Het 
herenteam eindigde op plaats 29 (2nd division).  

 
6.2 WK para 2018: 15 t/m 21 oktober (Lasko, Slovenië)  
 Deelnemers dames: Femke Cobben en Kelly van Zon 

Deelnemers heren: Bas Hergelink, Tonnie Heijnen en Jean-Paul Montanus 
Kelly van Zon verovert weer de titel Wereldkampioen in damesklasse 7. 

 Jean-Paul Montanus legt beslag op de bronzen medaille in klasse 7 bij de heren. 

6.3 EK individueel 2018: 18 t/m 23 september (Alicante, Spanje) 
Deelnemers dames: Britt Eerland, Emine Ernst, Li Jie en Kim Vermaas 
Deelnemers heren: Rajko Gommers, Ewout Oostwouder en Laurens Tromer  
Laurens Tromer en Britt Eerland eindigden bij de laatste 16 mixed dubbel 

 
6.4 Europese Jeugdkampioenschappen: 15 t/m 24 juli (Cluj-Napoca, Roemenië) 

Deelnemers: 
Jongens junioren en cadetten: Thomas Baart, Barry Berben, Milo de Boer, Gabrielius Camara, 
Tim Gras, Lode Hulshof, Floris Zur Mühlen 
Meisjes junioren en cadetten: Emine Ernst, Yoeke Gunsing, Rachel Gerarts, Shuohan Men, 
Karlijn van Lierop, Chana van der Venne, Emma van der Zanden 
Jongens junioren: 33e plaats 
Jongens cadetten: 25e plaats      
Meisjes junioren: 20e plaats      
Meisjes cadetten: 23e plaats 

 
6.5 Topsport in twaalf maanden 
Januari 

 De ITTF introduceert een nieuw rekensysteem voor de wereldranglijsten. 

 Li Jie, Britt Eerland, Kim Vermaas en Laurens Tromer nemen deel aan de Hongaarse Open. 
Li Jie behaalde de kwartfinale. https://www.nttb.nl/nieuws/kwartfinale-li-jie-bij-hungarian-open 

 
Februari 

 Li Jie behaalt zilver bij de Europese Top-16 2018 in Montreux. 

 Emine Ernst neemt deel aan het kwalificatietoernooi voor de Jeugd Olympische Spelen in 
Hodonin (Tsjechië). 

 Een jeugdteam neemt deel aan de Open Zweedse Jeugdkampioenschappen en Safir 2018 in 
Orebro. Gabrielius Camara wint het ITTF mini cadetten toernooi. Emine Ernst behaalde de 
laatste 8 bij de meisjes kadetten 

 Het Nederlandse herenteam wint de eerste groepswedstrijd in de eerste ronde van het EK 
2019 met 3-2 van Montenegro. De dames spelen eveneens de eerste groepswedstrijd tegen 
Italië en winnen deze met 3-2. https://www.nttb.nl/nieuws/dubbele-thuisinterland-op-dinsdag-
27-februari  https://www.nttb.nl/nieuws/dubbel-succes-voor-oranje-ek-interlands 

 
Maart 

 De loting voor de WK teams vindt plaats. https://www.nttb.nl/nieuws/wk-voor-teams-zweden-
loting-en-reacties-van-team-oranje 

 Het NK-A wordt wederom in Zwolle verspeeld. 

 De Nederlandse heren, Rajko Gommers, Ewout Oostwouder en Laurens Tromer, winnen het 
2e groepsduel in de eerste ronde van het EK 2019 met 3-0 van Estland. De dames, Britt 
Eerland, Li Jie en Kim Vermaas, winnen hun 2e wedstrijd in en tegen het team van Kroatië 
met 3-2. https://www.nttb.nl/nieuws/teams-van-oranje-spelen-tweede-ek-interland en 
https://www.nttb.nl/nieuws/tweemaal-winst-ek-interland 

 Yoeke Gunsing neemt in Tunesië deel aan het kwalificatietoernooi voor de Jeugd Olympische 
Spelen. 

 Gabrielius Camara neemt deel aan het ETTU development camp in Otocec, Slovenië.  

https://www.nttb.nl/nieuws/kwartfinale-li-jie-bij-hungarian-open
https://www.nttb.nl/nieuws/dubbele-thuisinterland-op-dinsdag-27-februari
https://www.nttb.nl/nieuws/dubbele-thuisinterland-op-dinsdag-27-februari
https://www.nttb.nl/nieuws/dubbel-succes-voor-oranje-ek-interlands
https://www.nttb.nl/nieuws/wk-voor-teams-zweden-loting-en-reacties-van-team-oranje
https://www.nttb.nl/nieuws/wk-voor-teams-zweden-loting-en-reacties-van-team-oranje
https://www.nttb.nl/nieuws/teams-van-oranje-spelen-tweede-ek-interland
https://www.nttb.nl/nieuws/tweemaal-winst-ek-interland
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 In maart is deelgenomen aan de World Tour evenementen in Polen en Duitsland. In april zal 
worden deelgenomen aan Kroatië.  

 
April 

 Michel de Boer wordt benoemd tot bondscoach van de jongens junioren. 

 Nederland neemt met een dames- en herenteam deel aan de WK in Halmstad, Zweden.  

 Nederlandse spelers nemen deel aan de World Tour evenementen in Slovenië en Kroatië.   

 Diverse jeugdselecties nemen deel aan de WJC Junior & Cadet Open in Spa (België). Het 
dubbel Shuohan Men en Karlijn van Lierop behaalde een mooie bronzen medaille. 
https://www.nttb.nl/nieuws/goede-prestaties-nederlandse-talenten-op-ittf-toernooi-belgië 

 De jongste jeugd neemt deel aan het jaarlijkse evenement in Luik. Brent Ronde en Ivan Kahn 
wisten zowel in het team als individueel de kwartfinale te bereiken.  

 Laurens Tromer en Ewout Oostwouder spelen in het World Tour evenement in Hongkong. 
Voorafgaand aan het toernooi nemen zij deel aan een trainingsstage.  

 
Mei 

 Daags na de terugkeer van de WK in Nederland laat Li Jiao weten dat ze per 1 juli stopt als 
bondscoach. https://www.nttb.nl/nieuws/li-jiao-terug-naar-china 

 Laurens Tromer en Ewout Oostwouder spelen in het het World Tour evenement in China.  

 De meisjes junioren nemen deel aan de ITTF Junior & Cadet Open in Spanje. Voorafgaand 
trainen ze met de Spaanse jeugdselectie in het Olympisch trainingscentrum in San Cugat. 

 Tijdens het 6-landen cadetten toernooi in Duitsland wint het jongens cadettenteam, bestaande 
uit Barry Berben, Milo de Boer, Gabrielius Camara, Jelle Moris en Floris ZurMuhlen, 
ongeslagen het teamtoernooi. Gabrielius Camara behaalde een kwartfinale plek in het 
individuele toernooi. https://www.nttb.nl/nieuws/jongens-winnen-ongeslagen-6-cadetten-
toernooi 

 Emma van der Zanden en Emine Ernst spelen de ITTF Canadian Junior & Cadet Open. 
Aansluitend neemt Emine deel aan het Jeugd Olympisch Kwalificatietoernooi. 

 De selecties voor de Europese Jeugdkampioenschappen worden bekend gemaakt. 
https://www.nttb.nl/nieuws/nederlandse-ejk-selectie-bekend; https://www.nttb.nl/nieuws/loting-
ejk-2018-roemenië 
 

Juni 

 Britt Eerland bereikt in Japan verassend de laatste 32 in het enkelspel en staat inmiddels in de 
top 50 van de wereldranglijst. 

 De selecties voor de Europese Jeugdkampioenschappen worden bekend gemaakt. 
https://www.nttb.nl/nieuws/nederlandse-ejk-selectie-bekend; https://www.nttb.nl/nieuws/loting-
ejk-2018-roemenië 

 
Juli 

 Per 1 juli stopt Terry Schaffers als RTC-trainer  

 Bij de 15e editie van de NTTB Jeugdcup, die wordt gespeeld op Papendal, winnen de meisjes 
van ZuidWest en de jongens van Midden de gouden medaille en de wisselbeker. 

 Nederland neemt met vier teams deel aan de EJK in Roemenië. Jeugdkampioenschappen 
gehouden van 15 t/m 24 juli in Cluj. https://www.nttb.nl/nieuws/ejk-2018-update-meisjes-
junioren-promoveren-op-laatste-teamdag, https://www.nttb.nl/nieuws/ejk-2018-update-rachel-
gerartsshuohan-men-en-emine-ernst-eervol-ten-onder-achtste-finales 

 Chen Zhibin wordt benoemd tot de nieuwe bondscoach dames. 
https://www.nttb.nl/nieuws/chen-zhibin-nieuwe-bondscoach-nederlandse-tafeltennisvrouwen 

 Li Jie speelt de toernooien in Zuid-Korea en Australië. 
 
Augustus 

 Nederlanders spelen bij de TTTF World Tours in Nigeria, Bulgarije en Tsjechië. 
https://www.nttb.nl/nieuws/li-jie-beste-nederlandse-op-ittf-world-tour-czech-open 

 Nederlandse jeugdspelers namen deel aan de Minichamps. 
 
 
September 

 Danny Heister is benoemd tot evenementencoach voor de heren. 

https://www.nttb.nl/nieuws/goede-prestaties-nederlandse-talenten-op-ittf-toernooi-belgië
https://www.nttb.nl/nieuws/li-jiao-terug-naar-china
https://www.nttb.nl/nieuws/jongens-winnen-ongeslagen-6-cadetten-toernooi
https://www.nttb.nl/nieuws/jongens-winnen-ongeslagen-6-cadetten-toernooi
https://www.nttb.nl/nieuws/nederlandse-ejk-selectie-bekend
https://www.nttb.nl/nieuws/loting-ejk-2018-roemenië
https://www.nttb.nl/nieuws/loting-ejk-2018-roemenië
https://www.nttb.nl/nieuws/nederlandse-ejk-selectie-bekend
https://www.nttb.nl/nieuws/loting-ejk-2018-roemenië
https://www.nttb.nl/nieuws/loting-ejk-2018-roemenië
https://www.nttb.nl/nieuws/ejk-2018-update-meisjes-junioren-promoveren-op-laatste-teamdag
https://www.nttb.nl/nieuws/ejk-2018-update-meisjes-junioren-promoveren-op-laatste-teamdag
https://www.nttb.nl/nieuws/ejk-2018-update-rachel-gerartsshuohan-men-en-emine-ernst-eervol-ten-onder-achtste-finales
https://www.nttb.nl/nieuws/ejk-2018-update-rachel-gerartsshuohan-men-en-emine-ernst-eervol-ten-onder-achtste-finales
https://www.nttb.nl/nieuws/chen-zhibin-nieuwe-bondscoach-nederlandse-tafeltennisvrouwen
https://www.nttb.nl/nieuws/li-jie-beste-nederlandse-op-ittf-world-tour-czech-open
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 De dames en de heren nemen deel aan het EK in Alicante. https://tafeltennis.nl/teamnl/  

 Li Jie neemt deel aan de Wereld Cup dames in Chengdu. 
https://www.ittf.com/tournament/2874/womens-world-cup  en https://tafeltennis.nl/teamnl/li-jie-
uitgeschakeld 

 
Oktober 

 Li Jie bereikt de kwartfinale van de ITTF Women’s World Cup in Toronto. 

 Bas Hergelink wint de Para Open Belgische en ook de andere Nederlandse deelnemers zijn 
met het behalen van vier medailles succesvol. 

 Kelly van Zon wordt bij de WK para 2018 in Slovenië weer kampioen. Voor Jean-Paul 
Montanus is er een prachtige zilveren medaille. 

 Ewout Oostwouder, Laurens Tromer, Rajko Gommers, Britt Eerland, Kim Vermaas, Tanja 
Helle en Sanne de Hoop nemen deel aan de ITTF Challenge, Belgium Open, De Haan (BEL).  

 Ewout Oostwouder, Laurens Tromer en Britt Eerland spelen de Zweedse Open. 
 
November 

 Britt Eerland, Li Jie, Ewout Oostwouder en Laurens Tromer spelen de Open Oostenrijkse in 
Linz. Laurens en Britt bereiken de kwartfinale in het mixed dubbel!  

 Ewout Oostwouder en Kim Vermaas spelen de Belarus Open. 

 In Wageningen worden een heren- en damesinterland gespeeld. Beide teams winnen deze 
wedstrijd. 
https://tafeltennis.nl/teamnl/nederlandse-dames-naar-eindronde-ek-2019-na-3-0-zege/ 
https://tafeltennis.nl/teamnl/nederlandse-heren-overtuigend-naar-2e-ronde-van-ek-2019/ 

 Verschillende jeugdteams nemen deel aan de Slovak Cadet Open en de Portugal Junior & 
Cadet Open, ITTF Junior Circuit, Guimarães van 27 tot 30 november. Gabrielius Camara 
behaalde in Slowakije de kwartfinale. In Portugal behaalde hij met Milo de Boer een mooie 
bronzen medaille. Het dubbel Emma van der Zanden en Emine Ernst bereikte de kwartfinales. 
Emine Ernst bereikte in het enkelspel de laatste 16.  

 Een Nederlandse afvaardiging heeft deelgenomen aan het jaarlijks terugkerend 5-landen 
pupillen toernooi. https://tafeltennis.nl/events/bettine-vriesekoop-als-trainer-coach-mee-met-
jeugdstage 
 

December 

 Kelly van Zon ontvangt in Korea de Female Para Table Tennis Star. Zij is hiermee de eerste 
Nederlandse die deze prestigieuze onderscheiding in ontvangst mag nemen. 

 Emine Ernst neemt deel aan de Finlandia Open.  

 Kelly van Zon behaalt een gouden medaille in de Thaise PTT Open. Gerald van Grunsven 
behaalt een bronzen medaille in het enkelspel en een zilveren in het teamtoernooi. Ook voor 
Dustin Eier en Tonnie Heijnen is er zilver in het teamtoernooi. 

 
6.5 Wereldranglijsten (per 31-12-2018) 
Heren        Dames 
160 Laurens Tromer (246)   24 Li Jie   (23) 
153 Ewout Oostwouder (332)   40 Britt Eerland   (75) 
212 Rajko Gommers (353)   137 Kim Vermaas  (263) 
       333 Li Jiao   (242) 
Onder 18 dames     352 Tanja Helle  (667) 
181 Karlijn van Lierop (unr)   527 Sanne de Hoop  (721) 
277 Emine Ernst  (484)   643 Emine Ernst  (660) 
343 Dobrilla Jorguseska (unr)   741 Rianne van Duin (456)) 
465 Emma van der Zanden (485)    
        
(Tussen haakjes positie op de WR per 31-12-2017) 
De teamranking vrouwen: 10 
 
 
 
 
 

https://tafeltennis.nl/teamnl/
https://www.ittf.com/tournament/2874/womens-world-cup
https://tafeltennis.nl/teamnl/li-jie-uitgeschakeld
https://tafeltennis.nl/teamnl/li-jie-uitgeschakeld
https://tafeltennis.nl/teamnl/nederlandse-dames-naar-eindronde-ek-2019-na-3-0-zege/
https://tafeltennis.nl/teamnl/nederlandse-heren-overtuigend-naar-2e-ronde-van-ek-2019/
https://tafeltennis.nl/events/bettine-vriesekoop-als-trainer-coach-mee-met-jeugdstage/
https://tafeltennis.nl/events/bettine-vriesekoop-als-trainer-coach-mee-met-jeugdstage/
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Paratafeltennissers 
Heren     Klasse   Dames    Klasse  
4 Jean-Paul Montanus 7 (5)  1 Kelly van Zon  7 (1) 
12 Bas Hergelink  10 (10)  11 Femke Cobben  2 (14) 
16 Bart van der Zanden 9 (unr)  22 Suzan Klomp  8 (19) 
20 Tonnie Heijnen  9 (15) 
25 Max van Amerongen 8 (37) 
26 Emanuel Martins F. 10 (28) 
32 Gerald van Grunsven 5 (36) 
36 Sem Roelofs  5 (44) 
41 Jaap Meiland  7 (41) 
51 Dustin Eier  7 (70) 
57 Hans Speek  7 (54) 
65 Devin Wassink  8 (63) 
75 Roy van der Burg 8 (73) 
 
 
 

  



20 

 

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 

Ten eerste zijn wij verheugd te kunnen melden dat de bestuurlijke onderbezetting waar we de 

afgelopen jaren mee te maken hebben gehad, enigszins is verminderd. Wij hebben namelijk een 

nieuwe voorzitter van het afdelingsbestuur mogen verwelkomen in de persoon van Arjen Kreike. Met 

de komst van Arjen en de gecontinueerde inzet van de afdelingsondersteuner hebben we dit jaar weer 

een groter aantal zaken succesvol kunnen afronden dan vorig jaar. We hebben in juni 2018 onder 

meer een groot jeugdoverleg georganiseerd binnen onze afdeling, waar bijna alle verenigingen met 

jeugdleden hebben kunnen discussiëren over de toekomst van tafeltennis binnen onze afdeling. Dit 

overleg wordt doorgezet in een vast moment op de bestuurlijke agenda. Daarnaast hebben we ook de 

organisatie van de afdelingskampioenschappen weer met verse energie op ons genomen, wat gaat 

geresulteren in een goed bezet toernooi in het tweede weekend van 2019. Tot slot is duidelijk dat 

verenigingen in onze afdeling ons steeds beter weten te vinden, wat onder andere heeft geleid tot een 

duidelijk waarneembare toename in het gebruik van onze stimuleringsbijdrage voor ledenwerving. 

Het bruto ledental nam fractioneel toe in alle categorieën, behalve bij die van de jeugd meisjes. 

 

Topsport 

De Regionale Bondstraining onder leiding van Yana Timina functioneerde ook in 2018 naar volle 

tevredenheid, met tweewekelijks een tweetal groepen met in totaal ca. 25 deelnemers. Het betrekken 

van nieuw opgeleiden als assistenttrainer daarbij is een mooie kans om expertise over te dragen en 

ervaring op te laten doen. Daarnaast hebben we als afdeling mooie resultaten geboekt op de 

Jeugdcup (2e plaats) en de 4-afdelingenontmoeting (winst), waar we als afdeling erg trots op zijn en 

waaruit ook het succes van de Regionale Bondstraining blijkt.  

 

Opleidingen 

Er zijn in 2018 een tweetal pogingen geweest om een opleiding te starten; eenmaal met een TT-1 en 

de andere met een TT-2. Beide opleidingen zijn helaas niet doorgegaan wegens een tekort aan 

inschrijvingen. Er zijn echter in 2018 al wel een verheugend aantal deelnemers geworven voor de TT-

2 die in het voorjaar van 2019 in onze afdeling plaats gaat vinden in Hillegom. 

 

Wedstrijdzaken 

De bestaande competities verliepen opnieuw rimpelloos onder leiding van de ervaren ACL’s. 

De voor het tweede seizoen georganisserde duocompetitie behoeft nog duidelijk meer deelname om 

succesvol voortgezet te kunnen worden. 

Aanvullend aanbod middels het traditionele bekertoernooi voorziet voor velen in wedstrijden tijdens 

competitieloze weken. 

 

Speciale activiteiten 

Aan een tweetal activiteiten uit het jaarplan voor 2018 werd uitvoering gegeven: 

- ‘VOG voor iedereen’ – onze aansporingen aan verenigingen bij dit onderwerp leverden tot dusverre 

nog onvoldoende respons op, het project wordt in 2019 gecontinueerd; 

- ‘Wedstrijdaanbod bij scholen en buurthuizen in Amsterdam’ – in samenwrking met de lokale  

verenigingen werden hierbij opnieuw de Amsterdamse Jeugdkampioenschappen gerealiseerd. Om dit 

project echter succesvol te maken is nog intensivering van de inzet van de verenigingen en 

begeleiding daarbij vanuit de afdeling noodzakelijk. 

 

Bijzondere zaken / gebeurtenissen 

Een drietal verenigingen vierde in 2018 een jubileum: Tempo-Team 80 jaar, Castricum 70 jaar en 

HTC 60 jaar. 
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7.2 ZuidWest 
 
Algemeen Bestuurlijke Zaken 
Na het beëindigen van het Afdelingsmanagement per 31-12-2017 heeft Achim Sialino namens het HB 
de rol van het afdelingsbestuur waargenomen. Na de verkiezing van het AB op de ALV van 16 mei is 
dit overgedragen aan het nieuwe AB. 
Op de ALV van 16 mei zijn een voorzitter en een afdelingsbestuurslid gekozen. Zij worden 
ondersteund door een afdelingsondersteuner en bijgestaan door 2 adviseurs. Kort na de ALV is 1 van 
de adviseurs ad interim benoemd tot afdelingsbestuurslid. Hij zal op de volgende ALV verkiesbaar zijn. 
Binnen het bestuur zijn de taken verdeeld: voorzitter, secretaris, penningmeester. 
Mede doordat het bestuur enkel uit nieuwe bestuursleden bestaat, was de opstart lastig, maar 
gedurende het jaar kreeg het bestuur meer grip op het geheel. Overigens is een kernbestuur met 3 
bestuursleden te klein om op grotere projecten te managen.  
Het bestuur heeft in najaar 2018 een rondgang langs de 5 regio’s gemaakt, Daarbij is gesproken met 
ruim dertig verenigingen. Van deze bijeenkomsten zijn verslagen en een overkoepelende 
samenvatting gemaakt.  
 
Wedstrijdsport 
Competitie 
Zowel in het voorjaar als in het najaar is de competitie organisatorisch goed verlopen. 
De Pilot Duo competitie bij de jeugd is beëindigd en geëvalueerd. Vanaf najaar 2018 is er geen 
duocompetitie meer bij de jeugd. 
In samenwerking met Afdeling Limburg en Gelderland heeft in de hoofdklasse een pilot 
plaatsgevonden met betrekking tot een afdelingsoverstijgende competitie. De ervaringen van de 
deelnemers en de competitieleiders zijn positief. 
Naast de competitie zijn er volop toernooien (evenementen) in de afdeling georganiseerd: 
Toernooien (evenementen)    Organisatie             
Afdelingskampioenschappen Jeugd   TTV De Batswingers 
Afdelingsvoorronde Nationale Jeugdmeerkampen Afdeling ZuidWest 
Top Meerkampen     Afdeling ZuidWest 
Rating Meerkampen     Afdeling ZuidWest 
Ranglijstweekend Tilburg (Jeugdranglijsttoernooi en  Afdeling ZuidWest, Hyperion 

A-ranglijsttoernooi, NSK, NJK Paratafeltennis) 
Maasland Teamtoernooi    TTV OTTC 
Open Zeeuwse Kampioenschappen   TTC Middelburg 
Final Four      NTTB 
Verder is er in ZuidWest veel aanbod van toernooien. Diverse verenigingen organiseren dit zelf of in 
samenwerking met andere verenigingen en/of externe relaties.   
 
Opleidingen 
In de afdeling is een aantal opleidingen/workshops georganiseerd: 
- Workshop Table Stars Trainer: 3 workshops (Helmond, Breda en Oss), totaal 44 deelnemers 
- Workshop Lang Leve de Sportouder in Roosendaal, 6 deelnemers 
- Opleiding TT-2 gestart in Breda, 8 deelnemers 
 
Sportparticipatie 
Er is een aantal aanvragen door verenigingen gedaan in het kader van activiteiten met betrekking tot 
Table Stars. Om het gebruik van dit product in de toekomst te versterken is er een tweede Table Stars 
lespakket aangeschaft en zijn drie workshops Table Stars trainer in de afdeling georganiseerd. 
Vanuit de verenigingen zijn door Bettine Vriesekoop diverse clinics in het kader van Fifty+ViTT 
gegeven. Daarnaast heeft de afdeling diverse projecten van verenigingen (financieel) ondersteund. 
Door de organisatie van de regiobijeenkomsten is een impuls gegeven aan de samenwerking van 
verenigingen. 
 
Talentherkenning en -ontwikkeling 
In 2018 zijn er regionale bondstrainingen (RBT) verzorgd. De regionale bondstrainers hebben ook een 
coördinerende rol gespeeld bij een aantal evenementen. 
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 wederom te veroveren. 
  



22 

 

7.3 West 
 
Algemeen Bestuurlijke Zaken 
Het Afdelingsbestuur (AB: voorzitter Frans Muijzers , penningmeester Antoni Mets en secretaris 
Martijn Haalman) werd het gehele jaar vakkundig bijgestaan door afdelingsondersteuner Sven Groot. 
Het AB vergaderde maandelijks en had ook directe overleggen met de drie operationele commissies 
en de vertegenwoordigers van de afdeling in de Bondsraad. De afvaardiging naar de Bondsraad 
wijzigde: Maria ter Hoek (was al plaatsvervanger) nam de plek van Jacob de Boer over. Op de 
voorjaars-ALV (31 mei) werd teruggekeken naar de prima realisatie in 2017 en vooruitgeblikt naar de 
prioriteiten en keuzes voor 2019. Op de najaars-ALV (15 november) werd uitgebreid stilgestaan bij de 
personele en bestuurlijke veranderingen binnen de Commissie Competitie en Wedstrijdzaken. 
 
Wedstrijdzaken 
Het aantal competitieteams blijft teruglopen, waarbij het aantal teams in de duo competitie ongeveer 
stabiel is gebleven met iets meer dan 400 en er vooral minder reguliere teams waren (ongeveer 300 
wat een teruggang van 9% is). Ook bij de jeugd is de teruggang nog niet gestopt en waren er nog 114 
teams wat een teruggang van 10% is. Dit zit hem vooral in de beginnende teams. Mede hierom wordt 
in de afdeling meer aandacht gegeven aan activiteiten om jeugd te werven.  
 
Toernooien 
De kampioenschappen van Afdeling West zagen een fikse terugloop in de deelnemersaantallen. Bij 
de jeugd waren er met 214 spelers liefst 30 spelers minder dan vorig jaar. Om de teruggang tegen te 
gaan is er een nieuwe categorie, jonge senioren, toegevoegd. Bij de senioren liep het aantal 
deelnemers terug van 302 naar 274. Kampioenen bij de jeugd waren Elly Luo en Job Verhoeven en bij 
de senioren Martijn van der Heide en Esmee van Marwijk.  
 
De NJM -finale van 2018 had 2 winnaars uit West: Thomas Baart en Remi Chambet-Weil.  Bij de 
nieuwe NJM was er ook in 2018 een terugloop van 10 deelnemers naar 128 inschrijvers. Op verzoek 
van de Bond heeft de afdeling de organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen Senioren voor 
B-, C- en D-licenties op zich genomen. Op 1 september speelden 260 dames en heren in Schiedam. 
Er waren helaas geen winnaars uit de afdeling West. 
 
De toernooideelname werd weer gestimuleerd met een individuele prijs bij de senioren en een vereni-
gingsprijs bij de jeugd. Ook in het voorjaar was er weer een zogenaamd fun-event voor de jeugd, 
ditmaal in Brielle, waar bij vereniging De Sprint zo'n 24 beginnende tafeltennissers weren verwelkomd. 
 
Sport- en productontwikkeling 
Ter promotie van de ‘dag van het Tafeltennis’ werd opnieuw een actie georganiseerd en deze keer is 
de hoofdprijs (een miditafel) gewonnen door TTV Hoornaar. Zij hadden een zeer succesvol toernooi 
voor de buurtverenigingen georganiseerd om zoveel mogelijk plaatsgenoten met tafeltennis kennis te 
laten maken.  
Gedurende het jaar zijn een aantal speciale activiteiten voor meisjes georganiseerd waaronder 
bijvoorbeeld een toernooi bij Play Fair in Leimuiden. Bij TTV Avanti is een promotiedag georganiseerd 
waar ook aandacht is gegeven aan de ouders. Voor hen was er de workshop ‘Lang leve de 
sportouder’. 
 
Om de (praktische) kennis bij de verenigingen verder te ontwikkelen is een veelheid aan workshops 
en thema-avonden georganiseerd die goed werden bezocht. Voorbeelden hiervan zijn de thema-
avond Jeugd, de thema-avond Fifty-Fit, speciaal voor trainers de workshops ‘service en ontvangst’ en 
‘fysiek’ en voor sportbestuurders ‘Welkom op de Club’ over het vrijwilligersbeleid.  
 
De lopende opleiding TT3 is afgerond en aan het einde van het jaar is een door de afdeling 
georganiseerde verkorte TT2 opleiding gestart. Om de informatieverspreiding te verbeteren is begin 
van het jaar gestart met een nieuwsbrief en wordt meer gebruik gemaakt van Facebook en Instagram.  
 
Talentherkenning en –ontwikkeling 
De afdeling kent geen eigen afdelingstrainer maar ondersteunt organisaties die talenten ontwikkelen. 
Twee organisaties hebben subsidie in het kader van het Netwerk Talent Regiotraining (NTR) 
ontvangen. 
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7.4 Noord 
 
Het jaar 2018 is voorbij gevlogen voor Afdeling Noord. Als we het activiteitenplan voor 2018 er bij 
pakken, zien we een hoop vervulde activiteiten waar we met een goed gevoel op terug kunnen kijken. 
Verder zien we ook dat we aardig uitkomen met de kosten en opbrengsten.  
 
  kosten   Opbrengsten  
Begroot 15.600,00 2.875,00 
Eindtotaal  14.783,39 1.873,99 
 
Er zijn tal van toernooien, competities, vergaderingen, brainstorm sessies en aanverwante activiteiten 
uitgevoerd in het jaar 2018. Een aantal in het oog springende activiteiten zijn de verschillende regio 
kampioenschappen inclusief een nieuwe variant, de NAK (Noordelijke Afdeling Kampioenschappen). 
Bij de GK was een positieve ontwikkeling zichtbaar met allerlei verschillende kampioenen en klassen.  
 
Het Afdelingsbestuur werd ook versterkt met het toetreden van een nieuwe secretaris. We heten 
Richard Thoen van harte welkom en zijn nu al dankbaar voor al zijn positieve bijdrages. Een nieuw 
gezicht heeft altijd andere inzichten en dat wordt zeer gewaardeerd.  
 
Sportief gezien zijn er een aantal bijzondere momenten. De NTTB Noord gaat met een volle bus 
richting Duitsland voor de jaarlijkse uitwisseling. Een mooie dag voor de jeugd en een hele ervaring 
voor de begeleiders. De jeugdtrainingen komen goed van de grond en er wordt hard en voortvarend 
gestart met een heuse RTC. De vruchten van al deze extra trainingsmogelijkheden zullen pas in 2019 
duidelijk worden.  
 
Naast de sportieve successen zijn er ook veel discussies. De competitieopzet blijft een punt van 
discussie, ook in 2018. Er wordt aan het einde van 2018 besloten om een pilot te gaan starten. Achter 
de schermen wordt er aan het eind van het jaar hard gewerkt om dit te realiseren. De uitkomsten van 
de pilot worden halverwege 2019 verwacht. Het bestuur is zeer benieuwd naar de uitkomsten van 
deze grote test.  
 
De website is enigszins gewijzigd en er zijn vele, vele berichten verspreidt op de Facebook pagina. 
Hierin loopt NTTB Noord nog steeds voorop en we zijn dan ook erg trots op de organisatie erachter 
die dit in 2018 weer keurig voor elkaar had.  
 
Helaas zal ik als voorzitter mijn activiteiten steeds minder uitvoeren. Er zijn inmiddels een aantal 
gesprekken gevoerd met een eventuele opvolger maar die is echter nog niet gevonden. Ik zal van 
positie wisselen binnen het bestuur en verder gaan als penningmeester.  
 
Dan rest mij zoals altijd een groot woord van dank aan voornamelijk al de vrijwilligers. De mensen die 
met een groot hart voor de sport hun tijd en energie in deze leuke balsport investeren zonder hier iets 
voor terug te verlangen. Ik heb het hierbij voornamelijk over de organisatoren van toernooien en 
competities, de mensen achter de bar, de schoonmakers en bestuursleden in allerlei pluimage, en al 
de mensen die een stapje extra willen zetten. Ik kan maar 1 ding zeggen en dat is BEDANKT!!! 
 
Ik hoop u allen in 2019 weer te treffen in goede gezondheid en vooral met veel energie om er weer 
een mooi jaar van te maken.  
 
Met vriendelijke groet, 
Jelle Bouwer  
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7.5 Limburg 
 
Algemeen bestuurlijke zaken 
Ontwikkeling ledenaantal 
Het ledenaantal binnen de afdeling Limburg daalde licht in 2018. Aan het einde van 2018 telde de 
afdeling 43 verenigingen. 
 
Organisatie 
Het afdelingsbestuur bestaat uit een kernbestuur: voorzitter, secretaris en financieel controller. Deze 
worden bijgestaan door de  voorzitters van de werkgroepen (toernooien & wedstrijden, technische 
zaken, breedtesport, competitiezaken,  en communicatie) .De bezetting van de werkgroepen is niet 
compleet. Ook dit jaar werd de afdeling ook 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 bijeenkomsten was er 
onderling contact tussen de verenigingen. 
 
Het proces inzake activiteitenplan en budgetaanvraag was een flinke kluif, maar het proces ontwikkelt 
zich positief. 
 
Communicatie/marketing/automatisering 
Naast de website, (de nieuwsbrief en het infobulletin ) wordt er een digitaal communicatiemedium 
ingezet: Tafeltennis Live. Dit wordt succesvol gebruikt voor de organisatie van toernooien. Hierbij zijn 
de uitslagen online (live) te volgen door deelnemers en publiek. 
 
Wedstrijdzaken 
Competitie 
Voorjaar 2018: Jeugd: 9 teams, Jeugd Duo: 54 teams 

Senioren: 89 teams, Senioren Duo: 20 teams 
Najaar 2018: Jeugd: 9 teams, Jeugd Duo: 52 teams 

Senioren: 81 teams, Senioren Duo: 23 teams 
Naast de zaterdagcompetitie vonden er een tweetal door de weekse 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 (beginners tot en met 3e klasse) wordt de Jeugd Challenge georganiseerd. Deze 
wedstrijden worden op zondagochtend verspeeld en hebben een vaste tijdsduur van drie uur. Het is 
een wedstrijdcircuit in de regio op vijf zondagen. Per locatie spelen 20 tot 25 kinderen. 
 
Toernooien 
Vanuit de afdeling werden de volgende toernooien georganiseerd: 
De Limburgse Jeugd Masters (LJM), cyclus van 5 wedstrijdrondes. Het aantal deelnemers is dalend 
en het toernooi bevat ook categorieën voor ouderen (o.a. 18+ en 50+) 
De afdelingskampioenschappen werden zoals gebruikelijk voor senioren en jeugd in januari in 
Panningen gehouden. Het aantal deelnemers was gelijk aan het afgelopen jaar. De regionale ronde 
van de NJM werd dit jaar georganiseerd in Geleen.  De deelname blijft zorgen baren. 
Tijdens de LJM-cyclus werd met Kids Actief een evenement speciaal bestemd voor Mini-welpjes tot 10 
jaar. Dit dient als vervanger voor de welpen teamtoernooien. 
Daarnaast organiseren de verenigingen tal van lokale toernooien. 
Binnen Limburg werd ook het landelijke B- en CD-kampioenschap (in Panningen) georganiseerd. 
 
Opleidingen 
In 2018 is er geen nieuwe trainersopleiding gestart 
In december heeft er een trainersbijeenkomst plaatsgevonden. 
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 zijn er op twee locaties (Weert en 
Venray) initiatieven ontwikkeld voor extra trainingen. 
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Voor verenigingen met een 55+ afdeling werden er diverse samenwerkingen dan wel uitwisselingen 
opgezet. 
In Noord-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). 
 
Speciale activiteiten 
In 2018 stonden er een vijftal speciale activiteiten gepland. 
Er zijn diverse promotiematerialen aangeschaft, die door de verenigingen geleend en/of gebruikt 
kunnen worden. 
Het provinciaal Basisscholen Kampioenschap is helaas niet doorgegaan door een te beperkt aantal 
inschrijvingen. Dit gaat in 2019 wel een herkansing krijgen. Daarbij zal extra aandacht besteed worden 
aan het voortraject. 
De beste clubactiviteit is verlaat, maar wel opgestart. Resultaten komen in 2019. 
De slotdag voor de duo-competitie is komen te vervallen. Door aanpassingen binnen de duo 
competitie was er in de meeste klasse geen play-off met een gezamenlijke slotdag. 
Best-of-21 heeft plaatsgevonden. Grote mate van tevredenheid onder de deelnemers aan dit 
evenement / toernooi. Deelnemersaantal valt nog tegen. Evenement wordt volgend jaar wederom 
georganiseerd. 
De uitvoering van speciale activiteiten lijdt onder een tekort aan vrijwilligers binnen de afdeling. 
 
Talentherkenning en -ontwikkeling 
Voor de welpen werden op 6 plaatsen in Limburg wekelijks welpentrainingen gegeven. Dit werd 
centraal gecoördineerd om doorstroming naar het TTO (Wessem) te waarborgen. Voor deze welpen 
werd er in mei ook een gezamenlijke trainingsdag georganiseerd. 
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 en bestuurllijke  zaken   
Het jaar 2018 was voor het tafeltennis in de afdeling Gelre een jaar van talrijke nieuwe initiatieven.  
Met name het aantal geslaagde trainers valt dit jaar op…. prima dat dit gebeurt in een tijd dat juist de 
vraag naar trainers  toeneemt. Ook bij de opleiding en training van pupillen is sprake van successen!!! 
Ga zo door mensen!!!  
Het afdelingsbestuur heeft eveneens diverse initiatieven genomen om tafeltennis meer populariteit te 
geven. Naast de al genoemde trainersopleidingen en de cursus van Theo Rieken wordt ook gewerkt 
aan het organiseren van speciale toernooien voor 55 plussers in het kader van het NTTB project 
FiFty+ViTT.  
Financieel gezien hebben wij het als afdeling dit jaar goed gedaan en zijn netjes binnen de begroting 
gebleven. Wel is het budget voor de speciale activiteiten helaas niet “aangesneden”. Hopelijk zal dit 
voor 2019 wel het geval zijn. 
 
Wedstrijdzaken 
In januari zijn traditioneel de afdelingskampioenschappen gehouden in de Jan Massinkhal in 
Nijmegen. In 2018 streden op zaterdag 152 jeugdspelers om de prijzen en op zondag deden 159 
senioren mee. 
 
Door de afdeling is een jeugd- en seniorencompetitie gespeeld, verdeeld over een voorjaars- en 
najaarseizoen. Daarnaast was er ook nog een recreantencompetitie. 
In het najaarseizoen van 2018 hebben twee teams van de afdeling Gelre, Cevelum en GTTC, 
deelgenomen aan een pilot met een regio-overstijgende hoofdklasse.  
Na afloop van de reguliere voorjaarscompetitie werd ook in 2018 het traditionele Wiltschut-toernooi, 
gespeeld, het bekertoernooi met een voorgifte systeem. Dit jaar hebben daar 76 teams aan 
meegedaan. De beker werd dit jaar gewonnen door Treffers 3 uit Arnhem. 
Er werden ook dit jaar weer diverse alleen op de jeugd gerichte evenementen georganiseerd/ 
gecoördineerd zoals onder andere het jeugdklassentoernooi, de Jeugdcup en de regionale 
voorrondes van de JMK.  
 
Sportzaken 
In 2018 is invulling gegeven aan de opzet van een commissie sportzaken. Daar maken Albert 
Janssen, Dicky de Jong, Wisse Kuiters en Job Meulenbeld deel van uit. We zijn nog zoekende naar 
de juiste invulling van de activiteiten. 
Afgelopen jaar had zijn ups en downs voor wat betreft opleidingen en bijscholingen. Gelukkig zijn weer 
een aantal trainers geslaagd voor hun examen en zij zijn inmiddels ook actief bij diverse verenigingen.  
Ook is er op de valreep in december een compacte cursus TT3 geweest waar 2 deelnemers uit Gelre 
aan deelnamen. 
 
Zeker moeten vermeld worden de voor het 2e jaar georganiseerde zeer geslaagde workshops voor 
vrijwilligers die zich bezig houden met training geven aan 55+ of zelf gewoon meer willen weten van 
het spelletje. Onder de bezielende leiding van Theo Rieken hebben 15 deelnemers deze workshops 
gevolgd. Ook zijn er een aantal succesvolle bijscholingen voor trainers georganiseerd. 
In de eerste helft van het afgelopen jaar konden wij nog twee trainingsgroepen van welpen/pupillen en 
kadetten/junioren een aantal afdelingstrainingen aanbieden. Helaas hebben wij daar in de tweede 
helft voor wat betreft de training voor kadetten/junioren door een gebrek aan inschrijvingen geen 
vervolg aan kunnen geven. Door een kleine aanpassing krijgen de welpen/pupillen nog wat meer 
aandacht. 
Een van de belangrijkste toernooien was ook dit jaar weer voor velen de NTTB Jeugdcup, zoals elk 
jaar op Papendal. Met een 3e plaats voor de jongens behaalde Gelre een prima resultaat. 
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7.7 Midden 
 
In de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Midden op woensdag 16 mei 2018 zijn Ton van 
Ginkel en Jan Kroon afgetreden als afdelingsbestuursleden en beëindigde Gilbert Dix zijn taak als 
afdelingscompetitieleider. Een vormingscommissie bestaande uit Joris Bosboom (TTVN), Peter 
Bouwman (REGA), Frank Hagen (ttv Huizen) en Misja Heller (SVO) heeft gezorgd voor een compleet 
nieuw afdelingsbestuur. Andrew Ketzer (voorzitter), Thijs van Veen (secretaris) en Michiel Vloemans 
(penningmeester) traden per 16-05-2018 aan als nieuw afdelingsbestuur van de afdeling Midden. Op 
25 juli kondigde Andrew Ketzer aan dat hij zijn voorzitterschap moest beëindigen wegens een 
veranderde werksituatie. Hij is per 20-08-2018 afgetreden. Het zoeken naar een nieuwe voorzitter 
heeft in 2018 geen resultaat meer opgeleverd, ondanks onder andere diverse oproepen in 
nieuwsbrieven. 
 
Op 4 september 2018 kwamen alle verenigingen uit de afdelingen Midden samen met het 
hoofdbestuur van de NTTB op het bondsbureau in Nieuwegein. Bij deze gelegenheid werd Ton van 
Ginkel benoemd tot drager van het bondsonderscheidingsteken. Dezelfde onderscheiding kreeg Ann 
Verhulst in de bondsraadsvergadering van 17 november 2018, ook op het bondsbureau in 
Nieuwegein. Zij trad af als reserve-bondsraadslid, evenals Igor Heller. Beiden waren aan het einde 
van hun maximale zittingstermijn. Peter Bouwman werd in de bijeenkomst van 4 september 2018 
benoemd tot bondsraadslid van de afdeling Midden. Er zijn nog geen nieuwe reserve-
bondsraadsleden gevonden. 
 
Commissies:  
De afdeling kon een nieuwe competitiecommissie verwelkomen die de taken als volgt verdeelde: 
Antwan Wiegerinck reguliere seniorencompetitie, Rens Boer seniorenduocompetitie, en Rens de Haas 
en Wayne Plaxton jeugdcompetitie. De competitie kende een soepel verloop. 
De jeugdcommissie viel halverwege 2018 uiteen. Door de inspanningen van enkelen bleven de 
jeugdactiviteiten doorgaan. Zo organiseerde Flip Valero de afdelingstrainingen (onder leiding van de 
trainers Yana Timina en Jochem de Hoop), de jeugdcup en de vierafdelingenontmoeting. Dit laatste 
jaarlijkse evenement kende, in goed onderling overleg tussen de afdelingen Holland-Noord, Midden, 
West en Zuid-West, op zondag 25-11-2018 zijn laatste editie in Stedebroec. 
De afdeling zette in het najaar een training op voor girls only, dus alleen voor meisjes en vrouwen. 
Uiteraard ook met vrouwelijke trainers: Juliet van Veen en Irene Aangeenbrug. Het aantal 
aanmeldingen overschreed het maximale aantal, er kwamen zelfs dames op een reservelijst of 
wachtlijst. Deze trainingen, op zondagochtend in Soest, zijn zeer succesvol. Er wordt enthousiast 
getraind, met zeer verschillende niveaus. Het is leuk om te zien dat een andere afdeling dit initiatief 
overneemt. 
 
Communicatie:  
Een nieuwe webmaster, Huub Sweerts, zag kans grote delen van de afdelingswebsite te actualiseren. 
Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk evenementen binnen de afdeling op de 
evenementenkalender op de afdelingswebsite worden opgenomen. De eregalerij, met vermelding van 
de ereleden en leden van verdienste van de afdeling, is flink verbeterd, maar de informatie is nog niet 
volledig. 
De nieuwe secretaris stuurde diverse nieuwsbrieven naar verenigings- en afdelingsfunctionarissen. 
Eind 2018 was de afdeling Midden nog zoekende naar een afdelingsvoorzitter, naar nieuwe leden van 
de jeugdcommissie, naar twee nieuwe reserve-bondsraadsleden, en voor de competitiecommissie 
naar iemand voor de dagelijkse gang van de jeugdcompetitie (verzetten wedstrijden, teammutaties, 
vragen en opmerkingen van verenigingen beantwoorden) en naar iemand voor de organisatie van de 
starterscompetitie (communicatie, coördinatie, herindeling, medailles, etc). 
Het afdelingsbestuur dankt eenieder die een bijdrage heeft geleverd aan de afdelingsactiviteiten. 
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7.8 Oost 
 
ABZ 
De verenigingen van de NTTB / Afdeling Oost zijn op 31 mei te gast geweest bij Swift (D) te Deventer. 
Op deze ALV wordt Lars van der Zanden gekozen als lid van het afdelingsbestuur met de functie 
topsport en sport- en productontwikkeling. Fokke Kraak wordt herkozen als penningmeester van het 
afdelingsbestuur en Bob Kelderman herkozen als bondsraadslid. Net als in 2017 ontvangt TTV 
Rijssen 250 euro voor de meeste ledengroei bij de jeugd. Fokke Kraak presenteert het activiteitenplan 
en budgetaanvraag 2019. De aanwezigen krijgen uitleg van Marthijn van der Wal over ledenbehoud, 
Martijn Spithoven houdt een praatje over de afdelingstraining en John van Hoeven enthousiasmeert 
de verenigingen om meer gebruik te maken van het Table Stars project.  
Het afdelingsbestuur blijft ongewijzigd. Michel Offringa - voorzitter, Marleen van Ulsen - van de Vooren 
- secretaris, Fokke Kraak - penningmeester, Sven Kaptein - breedtesport en Lars van der Zanden - 
topsport en sport- en productontwikkeling. Jochem Veldmaat blijft als ondersteuner van het AB actief.  
Het hoofdbestuur komt op 11 september bij TTV Swift (D) op bezoek en vertelt de verenigingen over 
de toekomstplannen van de NTTB.  
De vereniging IJsseltop uit Zwolle stopt te bestaan, het aantal verenigingen is op 31 december 72. 
 
Sport- en Productontwikkeling / Breedtesport         
Op 7 juni houdt Martijn Spithoven bij L.T.T.C. De Toekomst een bijscholing voor trainer II en trainer III. 
Tezamen met Irene Faber organiseert hij  Martijn bij TTV Swift (D) op 8 juli een scoutingdag voor 
welpen en eerstejaars pupillen.  
 
Topsport 
Op 28 oktober worden bij L.T.T.C. De Toekomst en TTV Torenstad de voorronde voor de NJM 
gehouden. Ook wordt in de loop van 2018 gezocht naar een nieuwe formule i.p.v. de afdelingstraining. 
 
Wedstrijdzaken 
De competitiecommissie bestaat naast Henk Teunissen (ACL), Albert Kuiper (RCL), Jan Ringenier 
(AJCL) en Sven Kaptein (AB) uit Carla Evers-Letteboer, Jochem Veldmaat en Fred van Ulsen.  
Op 26 mei organiseert TTV Smash’70 de afdelingskampioenschappen en net als in 2017 spelen de 
senioren en de jeugd op dezelfde dag in Landstede Zwolle.  
De Jo Wieltinkwisselbokaal, de wisselbeker voor de beste heer, kwam dit jaar in handen van 
jeugdspeler Colin Ligt. Bij de jeugd ontving Leondro Cossu de Wim Vermeulenwisselbokaal, de prijs 
voor de beste jeugdspeler.  
In het voorjaar doen 344 teams mee aan de seniorencompetitie en 91 teams aan de jeugdcompetitie. 
Blauw Wit 1 en Kampenion 2 worden in de hoogste afdelingsklasse kampioen. De Veluwe is bij de 
jeugd de beste. 
Aan de najaarscompetitie doen 349 seniorenteams en 101 jeugdteams mee. Bij de senioren worden 
Effekt'74 1 en Entac 2 kampioen in de hoogste afdelingscompetitie en bij de jeugd is het Blauw Wit 1. 
Na de reguliere voorjaarscompetitie nemen 49 teams deel aan de bekercompetitie. Bosman/Wezep 
weet de Herman Elfrinkwisselbokaal te veroveren door met 10-6 te winnen van Blauw Wit, de winnaar 
van 2017. Ook wordt in het voorjaar gespeeld in een duocompetitie, met deelname van 28 teams.  
Op 3 maart doet een afvaardiging mee aan het afdelingsjeugdtoernooi dat traditiegetrouw tijdens de 
NK-A wordt gehouden.  
Op 30 september eindigt de jeugd van de afdeling Oost tijdens het jaarlijkse Euregiotoernooi te 
Nordhorn met een riante voorsprong op een prachtige eerste plaats.  
In de afdeling zijn vele verenigingen actief met de organisatie van toernooien. Naast toernooien voor 
veteranen, hardbatstoernooien en jeugdtoernooien worden grote toernooien georganiseerd waar 
spelers uit het gehele land aan deelnemen.  
 
Bijzondere zaken /gebeurtenissen 
In januari verliest de afdeling in het sterven van Jo Wieltink, erelid, een uitstekend bestuurder. De heer 
Wieltink was zowel in de voormalige afdeling IJsselstreek als in de voormalige afdeling Zwolle 
benoemd als erelid. Op 1 juni overlijdt Gerard Willems, lid van verdienste. 
Dick Stroop wordt tijdens de Top-10 in Wierden gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap van de 
NTTB. Henk Emens, Fred van Ulsen en Heinz Veldkamp ontvangen dit aandenken bij de ALV in mei. 
Een aantal afdelingsbestuurders doet mee aan het jaarlijkse bestuurderstoernooi van De Brug, Lars 
van der Zanden en John van Hoeven winnen de eerste prijs.  
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8  TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2018 
 
I Balanspositie  
 
Passiva 

De kortlopende schulden zijn met 51.000 euro gestegen. De crediteurenpositie is gedaald. Eind 2017 

was er per saldo een vordering op het samenwerkingsverband met de KNAS en (toen nog) SBN. Eind 
2018 is dat weer een schuld zoals gebruikelijk in de voorliggende jaren. Hierdoor stijgen de overige 
schulden met 45.000 euro.  
Er is in 2018 een tweetal subsidies ontvangen welke deels in 2019 zullen worden besteed ter grootte 
van 50.000 euro. De vooruitontvangen subsidies VSK zijn in 2018 vrijwel niet besteed. De 
vooruitontvangen subsidiegelden nemen per saldo met 35.000 euro toe.  
De NTTB heeft op de balansdatum een vrij besteedbaar eigen vermogen van 651.365 euro. Er zijn 
geen bestemmingsreserves meer. De bestemmingsreserve Huisvesting is besteed. De 
bestemmingsreserve Afdelingen is vervallen. De NTTB hanteert een risicoreserve van 20% van de 
jaarbegroting. De sluitende begroting voor 2019 heeft een omvang van 2.382.196 euro. De 
risicoreserve bedraagt derhalve 476.439 euro. Het vermogen is dus ruim toereikend.  
 
Activa 
Door de verhuizing in januari 2018 van Zoetermeer naar Nieuwegein is vrijwel alle oude meubilair 
afgestoten. Dit leidde tot een desinvestering van 57.500 euro. Daar deze reeds was afgeschreven 
leidde dit niet tot extra kosten. In nieuw meubilair is 29.500 euro geïnvesteerd en dit zal in 10 jaar 
worden afgeschreven.  
Ook het reeds afgeschreven oude serverpark is gedesinvesteerd à 15.500 euro. De NTTB werkt 
alléén nog op online servers. Per saldo is de waarde van de activa met 19.000 euro toegenomen.  

Er zijn door de Fondsbeheercommissie geen nieuwe leningen verstrekt in 2018. Hierdoor zijn de 

verstrekte leningen teruggelopen met 13.000 euro tot nog slechts 34.000 euro.  

De debiteurenposities zijn sterk gedaald door strakkere naleving van procedures. Ook de overige 

vorderingen daalden significant, onder meer doordat dit jaar weer een schuld is in plaats van een 
vordering op het samenwerkingsverband met de KNAS.  
Dit alles vertaalt zich naar een toename van de liquide middelen van 147.000 euro.  
 
II Resultatenrekening: 
 
De NTTB heeft een negatief resultaat geboekt van 77.121 euro. Er zijn bestemmingsreserves 
aangewend voor in totaal 40.521 euro waarbij 36.600 euro wordt onttrokken aan het eigen vermogen.  
De contributies daalden in vergelijking met vorig jaar met 30.000 euro en bleven 12.000 euro achter bij 
de begroting. Het bruto ledental daalde, althans voor reguliere leden, naar 26.303. De pilots met 
projecten leverde 441 projectleden op.  
Er zijn drie successen geboekt bij de verwerving van fondsen en subsidies: 

- 12.000 euro is van NOC*NSF gekregen voor het programma voor een mixed dubbelteam om 

zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokyo 2020. Het volledige bedrag is extra 
toegewezen bij de subsidie voor het damesprogramma en besteed in 2018.  

- 40.500 euro is vanuit het maatwerkbudget Innovatie en Ontwikkeling van NOC*NSF 
toegekend voor ontwikkeling van de kantinebaas-app. De NTTB is penvoerder mede namens 
twee andere sportbonden en ontwikkelt de PingPongbaas-app. In 2018 is 29.610 euro 
besteed en de rest wordt besteed in 2019.  

- 50.000 euro is toekend door de Rabobank Foundation voor paratafeltennis. 8.200 euro is 
besteed in 2018 en 41.800 is beschikbaar in 2019.  

 
ABZ: 
De uitgaven voor huisvesting zijn in verband met de verhuizing 20.000 euro hoger dan begroot. De 
komende jaren zal dit juist lager zijn dan eerdere jaren omdat de huur lager is en meer vergaderingen 
op de eigen locatie zonder meerkosten worden gehouden.  
Er zijn meerkosten gemaakt voor websites doordat de hosting van NTTB.nl in Drupal is overgenomen 
door een andere partij. Tafeltennis.nl is omgezet naar Wordpress en wordt bij dezelfde nieuwe partij 
gehost.  
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Het project “Bettine” is na een aarzelend begin zeer succesvol geworden. Hierdoor zijn relatief veel 
kosten gemaakt maar vallen de opbrengsten binnen de contributies en zijn daarmee niet apart 
zichtbaar.  
De afdelingen zijn binnen budget gebleven: Vanuit de algemene middelen hoefde er geen 165.000 
euro maar slechts 114.000 euro te worden gefinancierd. Belangrijke oorzaak daarvan is de subsidie 
die de afdeling Limburg heeft verworven van de Provincie Limburg.  
 
Opleidingen: 
Ook in 2018 zijn minder opleidingen georganiseerd dan begroot. Halverwege 2018 is de structurele 
personele inzet verminderd. Mede hierdoor is een positief resultaat geboekt t.o.v. de begroting van 
30.000 euro.  
 
Topsport: 
Topsport heeft een overbesteding gerealiseerd van 102.000 euro. Dit kende verschillende oorzaken:  

- In de begroting voor 2018 is voor het eerst een taakstelling opgenomen voor te realiseren 
eigen bijdragen door sporters. Deze stelselwijziging is gebleken moeilijk in te passen.  

- Door diverse onverwachte personele wisselingen is het lastig gebleken om de hierdoor 
vrijvallende middelen goed te matchen tegen de aanvullend noodzakelijk te maken kosten. 

- Diverse verwachte aanvullende inkomsten bleken niet te kunnen worden gerealiseerd.  
- Een aantal sportinhoudelijke afwegingen hebben autonoom geleid tot meerkosten.  

Voor 2019 heeft het bestuur diverse maatregelen genomen: 
- De wijze van omgaan met de te realiseren eigen bijdragen is veranderd; 

- De Algemeen Directeur houdt toezicht op de ontwikkeling van de topsportuitgaven en  
–inkomsten.  

- De rapportages over de topsportmiddelen zijn qua frequentie verhoogd; 

- Specifieke rapportages worden onder de aandacht van het Hoofdbestuur gebracht. 
 
Wedstrijdsport: 
Wedstrijdsport heeft een overschrijding van het budget van 17.000 euro. Dit is voornamelijk te wijten 
aan lager dan begrote inkomsten bij de NK-A. Tevens is het niet gelukt om voldoende inkomsten te 
genereren voor de interlands, mede door uitdagingen in de planning die zijn veroorzaakt door de 
ETTU.  
 
Sportparticipatie: 
Sportparticipatie heeft een onderbesteding gerealiseerd van 25.000 euro. Dit komt o.m. door het 
verwerven van middelen van de Johan Cruijff Foundation en de Rabobank Foundation.  
Ondanks problemen met de planning op de locatie kon het NTTB Zomerkamp met een bescheiden 
positief saldo worden afgesloten.  
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Begroting 2019 
 
In de novembervergadering van de Bondsraad van de NTTB is de volgende begroting vastgesteld: 
 

 
 
 
 

Kosten Opbrengsten

ABZ 787.907     1.350.363    

Administratie en beheer 411.480     

Algemene Zaken 22.450       

Bestuurszaken 15.300       

Contributies 1.104.194    

Overige baten 2.500            

Communicatie 117.758     30.250          

Sponsoring en advertenties 8.875         47.200          

Verdienmodel projecten PP-app en TT-Markt 3.000            

Subsidie NOC*NSF 163.219        

Afdelingsondersteuning 73.395       

Afdelingen: uitgaven - overige inkomsten 138.650     -                

Opleidingen 131.763     40.500          

Bijscholingen 2.500         

Kadervorming - algemeen 99.418       

Trainersopleiding (niveau 1-5) 24.200       

Toernooileider (niveau 2 tm 4) 3.085         

Scheidsrechter 2.560         

Eigen bijdragen -             40.500          

Topsport 773.059     584.200        

Dames 357.385     295.107        

Heren 42.852       894                

Para 328.170     279.998        

Onder 13 44.652       8.201            

Wedstrijdsport 419.193     297.633        

Competitie en vergoedingen 2.750         3.000            

Scheidsrechters en vergoedingen 46.220       51.220          

Toernooien en vergoedingen 245.338     130.778        

Topevenementen en vergoedingen 118.885     103.635        

PingPong toernooien 6.000         9.000            

Sportparticipatie 270.273     109.500        

Algemeen 151.773     33.000          

In 2018: 1.1 tm 1.3: "Doelgroepen" *) 60.500       34.000          

Nieuw in 2018: Sportpromotie / Imago 11.000       4.000            

Clubadvies 47.000       38.500          

Totaal 2.382.196 2.382.196    

Resultaat -0                   

I. Project Verenigingsondersteuning 39.000         

II. Project PINGPONGAANBOD 2019+ 16.000         

Resultaat bij goedkeuring project I en II -55.000        

Begroting 2019
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Voor 2019 heeft de Bondsraad ingestemd met een begroting waarbij voor twee projecten, indien 
nodig, het vermogen kan worden aangesproken. De NTTB verwacht op diverse projecten tijdelijke 
arbeidskrachten in te zetten maar géén structurele uitbreiding van de formatie. Indien de twee 
projecten aanwending van het vermogen vereisen zal de NTTB blijven voldoen aan haar norm voor de 
omvang van de risicoreserve.  


