
“Op weg naar de Ouderenvriendelijke tafeltennisvereniging in Nederland” 

Welkom bij de workshop: 
OldStars tafeltennis



Video



14 uur : Welkom
14.15 – 14.35 uur : OldStars tafeltennis achtergrond 
14.35 – 15.05 uur : Delen van good practice TTV Vries
15.05 – 15.30 uur : Hoe ziet Oldstars tafeltennis eruit voor de vereniging?

Agenda



Nederland vergrijst, het aandeel ouderen (65 jaar en ouder) stijgt de komende

jaren flink en bereikt zijn hoogtepunt over ongeveer 30 jaar. Rond 2040 is:

Waarom?

24% van de bevolking 

65 jaar of ouder.

De leeftijdsverwachting 

voor 65 jarige mannen is 

nog 18 jaar waarvan 11 in 

goede gezondheid.

Voor vrouwen is dit nog 

21 jaar waarvan 11 in goede 

gezondheid (bron:CBS).



Er is een trend waar te nemen waarbij mensen steeds 
bewuster met hun gezondheid bezig zijn, zowel bij 
jonge mensen als bij oudere mensen. 

Actuele maatschappelijke thema’s onder ouderen:

• Behouden sociaal netwerk

• Inactiviteit

Naar mate mensen ouder worden neemt sportieve 
participatie af. (Bron: NOC*NSF)

Achtergrond



• OldStars is een van de programma’s van het Ouderenfonds;

• In 2013 gestart met OldStars walking football;

• In 2016 gestart met OldStars de regio in;

• In 2019 start gemaakt met OldStars Sport en De Derde Helft.

Het Ouderenfonds

• Interventie-eigenaar en programma-eigenaar van OldStars Sport;

• Groot netwerk aan fondsen;

• Sociaal ondernemer en katalysator;

• Onderdeel van sportakkoord en partner van sportbonden.

Achtergrond en historie OldStars Sport



Een aantal eigenschappen:

• Een relatief jonge doelgroep ouderen; 

• Zingeving, dingen doen die voor hen van waarde zijn, speelt in de derde     
levensfase een belangrijke rol;

• Voor deze ouderen staat gezondheid en vitaliteit op de voorgrond, meer dan bij 
jongeren;

• Laagdrempelig aanbod met mogelijkheden tot variatie in bewegen;

• Zijn vaak deelnemer en organisator.

Op wie richt OldStars zich? 

“From Burden to benefit”



Er zijn drie doelgroepen in het senioren tafeltennis:

1) De oudere tafeltennisser die enkel wil tafeltennissen (en dat in veel gevallen al heel lang doet);

2) De oudere tafeltennisser die naast het tafeltennissen behoefte heeft aan enige mate van extra 
bewegingsaanbod in het kader van vitaliteit; 

3) De oudere die tafeltennissen leuk vindt en lekker wil bewegen zonder dat winnen voorop staat en de 
behoefte heeft zich naast het tafeltennissen ook zijn/haar bewegingsvaardigheden op een veelzijdige wijze 
te verbeteren (Oldstars) en zijn/haar sociale netwerk uit te breiden.

Doelgroepen



Hoe geven we invulling aan OldStars

tafeltennis?



10 december 2018 uitnodiging gemeente voor ‘sociaal
vitaal Vries’

28 december 2018 plan voor Vitaal Tafeltennis Vries

1 januari 2019 start Koen Molewijk als tafeltennis-
trainer, die tijd heeft overdag

17 februari 2019 contact met NTTB (Marthijn en Marit) 
over clinic Bettine Vriesekoop

25 februari 2019 eerste contact over pilot met 
Ouderenfonds: Oldstars

20 maart 2019 1e keer tafeltennis op woensdagochtend

27 maart 2019 clinic met Bettine Vriesekoop en kick-off 
Oldstars tafeltennis

29 januari 2020 26 Oldstars spelers, gemiddeld 16 per 
week

Start bij
Tafeltennisvereniging Vries



• Subsidie bij gemeente Tynaarlo

• Subsidie bij Rabobank voor meer materialen (tafels)

• Contact buurstsportcoach voor gemeente en media

• Zelf contact met media: kranten, radio, TV-Drenthe en – Noord

• Zelf contact met gemeente

• Flyers verspreid o.a. bij fittesten sociaal vitaal Vries

• Interview met lokale krant van te voren

Pilot Oldstars: 20 weken vergoeding trainer, zaalkosten

=

Belangrijkste stimulans om te proberen omdat risico laag was

Belangrijk bij de start



Kick-off 27 maart 2019



Belangrijke mensen



• ASM opleidersdag 1 was goed en leerzaam

• Training opbouw:

• Warming up met oefeningen o.a. gericht op balans

• Daarna: inleiding gericht op vaardigheden

• 1 kwartier koffiepauze

• Laatste halve uur: tafeltennis

• Groep komt zelf met vraag om extra trainingen

• Overige trainingen van TTV Vries staan ook open voor Oldstars leden

Inrichting trainingen



Belangrijke onderdelen

1. Tafeltennis

2. Gezelligheid

3. Plezier

4. Aandacht

5. Risico’s blessures



Warming up video



Ideeën en ontwikkelingen

• Strippenkaart inclusief koffie

• Naamplaatjes

• Dubbeltoernooi

• Mag 1ex fout serveren

• Vak gerelateerd dubbelen

• Naast trainer 1 voor administratie

• Doorgaan in vakanties

• Email contact

• Onderdeel van de club, sociaal draagvlak



TTV Vries verdubbelde ledenaantal

• Verloop geschatte
aantallen

• Financieel neutraal bij ±
14 deelnemers per keer

• Aantal deelnemers per 
keer grillig door: 
blessures/ ziekte, lange
vakanties
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Kick-off



Wat zijn de uitgangspunten van de aanpak 
binnen OldStars?

• De ouderen organisator maken en/of medeorganisator te maken;

• Beweegvormen aanbieden via het ASM (verantwoord bewegen);

• Sociale activiteiten organiseren als onderdeel van het aanbod;

• Lokaal een bijdrage te leveren aan betere samenwerking tussen zorg en welzijn en de vereniging;

• Ouderen te blijven betrekken bij een vereniging, ook als zij niet meer mee kunnen doen in de aangepaste vorm;

• Ondersteuning bij opstart via begeleidingstraject (maatwerk);

• Het inrichten van een duurzaam organisatiemodel;

• Lokale propositie voor OldStars tafeltennis met communicatiematerialen.



Het begeleidingstraject (maatwerk)

Welke mogelijkheden zijn er vanuit het Ouderenfonds en de NTTB?

Proces

Product

Overigen

Intakegesprek/ 
voorstel tot 

ondersteuning
Netwerkvorming

Ouderencommissie/ 
kartrekker uit de 

doelgroep
Organisatiemodel

Opstartcursus Demoteam

Communicatie-
materialen

Begeleiding bij 
inloopochtenden

Trainer in eerste 
fase

Materialentas

OldStars.nl en 
registraties 

verplicht

Cursusaanbod



• Beschikbaar stellen van accommodatie;

• Contact met gemeente(n);

• Samenwerking met buurtsportcoach of welzijnscoach in de regio;

• Aanstellen van een trainer (mag een niet beroepsbeoefenaar zijn)

• Inzetten van wervingsactiviteiten;

• Bestuurlijke draagvlak

Wat verwachten we van de vereniging?



OldStars & het Sportakkoord



www.oldstars.nl/tafeltennis



Vragen?

Bedankt voor jullie komst!


