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Voorwoord

Beste tafeltennissers en andere geïnteresseerden,

2019 was het jaar waarin de Nederlandse Tafeltennisbond twee grote internationale 
Topevenementen organiseerde. In oktober in samenwerking met de gemeente én 
T.O.V. Noordwijk, de Europe Youth Top 10, het prestigieuze toernooi voor de beste 
jeugdspelers van Europa in vier categorieën. Een maand later organiseerden we op en 
met sportcentrum Pagedal de ITTF FA20 Dutch Open Para, een toernooi voor 200 
paratafeltennissers uit de hele wereld.

Met deze toernooien gaven we ook veel Nederlandse talentvolle sporters de kans om 
zicht internationaal te meten. En met diverse side events werd ook de breedtesport 
betrokken.

Over de breedtesport gesproken: na een langdurige terugloop van het aantal leden, 
hadden we in 2019 weer een lichte ledentalstijging. De clubs spelen daarin natuurlijk 
een cruciale rol en landelijke projecten zoals bijvoorbeeld Oldstars tafeltennis, dat wij 
samen met partner Nationaal Ouderenfonds zijn gestart, helpen daarbij. Met een 
bijdrage van èen aantal andere partners konden we Paratafeltennis een flinke impuls 
geven.

Deze projecten zetten we voort in 2020, waarmee we de goede tendens voort hopen 
te zetten! Maar in dit verslag eerst een dertigtal foto’s om terug te blikken op een 
mooi jaar!
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TOP 16
Li Jie en Britt Eerland deden mee aan de Europese 
Top 16. Voor Britt Eerland was het de eerste keer dat 
zij zich voor dit toernooi wist te plaatsen. Helaas 
werden beiden in de eerste ronde uitgeschakeld.



NK TAFELTENNIS 2019
Het NK 2019 in Zwolle was wederom een geslaagd evenement. Kim Vermaas won voor 
het eerst in haar loopbaan de titel in het enkelspel door Britt Eerland in de finale te 
verslaan, Rajko Gommers was bij de heren de beste in het enkelspel.



EREDIVISIEFINALE
Van Wijnen-Smash ’70 werd op 
19 mei voor het eerst in de 
clubhistorie landskampioen. De 
club uit Hattem versloeg De 
Boer Taverzo met 3-1, waarna 
de aanhang van de kampioen 
feestvierde in Hilversum. 
TTV Lybrae Heerlen werd voor 
het eerst sinds 2012 
landskampioen bij de dames 
door Dozy Den Helder af te 
troeven met 3-1. In de 
jeugdfinale rekende Swift uit 
Deventer in een sfeervolle zaal 
af met REGA. 



EUROPE YOUTH TOP 10 2019, Noordwijk
De beste Europese jeugdspelers in vier verschillende leeftijdscategorieën 
speelden tegen elkaar op de Europe Youth Top 10 in Noordwijk van 4 tot en 
met 6 oktober. Nederland kreeg vier wildcards en dus namen Gabrielius
Camara, Emine Ernst, Lode Hulshof en Anna Peters deel aan het fraaie toernooi 
op sportpark Duinwetering. 



Masters

MASTERS
Voor de eerste keer werden 
buitenlandse invitatiespelers 
toegevoegd aan het deelnemersveld.. 
Ding Yaping en Laurens Tromer 
zegenvierden. De Jeugdmasters 
waren Kas van Oost en Emine Ernst.



2020 ITTF DUTCH OPEN PARA TABLE TENNIS TOURNAMENT
Van 1 t/m 3 november is de 1e editie van de Dutch Open Para in Stadskanaal gespeeld. 
Het factor 20 toernooi, onderdeel van de ITTF World Tour, was met 200 deelnemers en 
100 begeleiders uit 36 landen volledig volgeboekt. Het toernooi werd in samenwerking 
met Pagedal (vakantiepark, sportpark en eventlocatie) georganiseerd. Blikvangers 
tijdens het toernooi waren Natalia Partyka en Kelly van Zon



VERENIGINGSSCHEIDSRECHTER
Teams die uitkomen in de Eredivisie en 1e divisie heren, waar met Bondsscheidsrechters wordt gewerkt, kunnen 
bij inzet van een verenigingsscheidsrechter (SR3) bij thuiswedstrijden korting krijgen op de bijdrage. Veel 
verenigingen maakten hier gebruik van en melden vrijwilligers van de club aan voor de opleiding.



BREEDTESPORT TOERNOOIEN JEUGD EN 
SENIOREN
Organisaties van diverse landelijke toernooien 
krijgen te maken met stijgende huurprijzen 
van accommodaties en teruglopende 
aantallen deelnemers. Ondanks dat de druk 
hierdoor toeneemt, lukte het weer om een 
volle kalender aan te bieden. Aan het NK-
B/C/D werden ook de E-licenties toegevoegd.



NK PARATAFELTENNIS
Het NK Paratafeltennis was voor de 3e keer op 
rij in het Topsportcentrum Rotterdam. Dankzij 
de vele partners, waaronder de Dirk Kuyt 
Foundation, en een ingespeelde organisatie 
krijgt het evenementen een steeds 
professionelere uitstraling.



OPLEIDINGEN
Michiel de Korte verlaat na bijna 10 jaar de NTTB. Marcel Kraa 
en Mirjam Kloppenburg vormen het nieuwe team Opleidingen



TAFELTENNISTRAINER 2
100% Geslaagd voor TT2 Midden.
Het examen voor de opleiding 
Tafeltennistrainer 2 werd afgelegd 
door deelnemers van de opleiding 
van Hilversum. Dit waren zeven 
kandidaten. Ook een deelnemer 
van de opleiding in Hillegom 
behaalde zijn diploma: dat was 
Milan van der Laan. De docent 
was Bert Olofsen en de 
beoordelaar Phil Quik.
Op de foto van links naar 
rechts: Michiel de Korte (Hoofd 
Opleidingen), Djermo Roest 
(Hilversum), Wouter Lindenhof 
(Tielse TC), Tijmen Romijn (UTTC), 
Florian Burgerhout (Hilversum), 
Wouter Kerpershoek (UTTC), 
Bouke Stam (UTTC), Tobias Lamers 
(VTV), Milan van der Laan (SDO 
Holland-Noord), Bert Olofsen 
(docent) en Phil Quik (PVB-
beoordelaar).



TAFELTENNISTRAINER 4
Sven Groot ontving zijn diploma voor 
Tafeltennistrainer 4. Andere 
geslaagden waren Jochem de Hoop, 
Rick Pouwels en Boris de Vries.



WK 2019 INDIVIDUEEL

Op het WK In Boedapest 

behaalde Britt Eerland de 

beste prestatie door de laatste 

32 te bereiken. Ewout 

Oostwouder kwam bij de 

laatste 128 bij de heren.



EUROPEAN GAMES
Aan de 2e editie van de European 

Games deden vijf Nederlandse 

spelers mee: dames individueel en 

team; heren individueel en mixed 

dubbel. Li Jie haalt de kwartfinale.



EK TEAMS 2019

De mannen weten zich voor de eindronde (24 landen) van het EK Teams te plaatsen. 

Slovenië en Kroatië zijn in deze ronde helaas te sterk voor het team van Danny Heister.



EK TEAMS 2019

Tsjechië en Servië werden in de 

poulefase aan de kant geschoven door 

de Nederlandse dames. Polen bleek 

echter te sterk in de kwartfinale.



EJK 2019 SLOWAKIJE

De meisjes junioren Emine Ernst, Dobrila Jorguseska, Karlijn van Lierop, Emma van der Zanden en coach Marcel Kraa wisten zich knap te 

handhaven in de 1e categorie. De jongens cadetten Gabrielius Camara en Milo de Boer behaalden met coach Titus Damsma promotie naar de 1e

categorie. Individueel wist Emine Ernst als eerstejaars junior knap de laatste 16 te bereiken. Gabrielius Camara en Milo de Boer misten op een 

haar na een medaille: de kwartfinale werd nipt verloren. 



TOPSPORT PARA

Op het EK Paratafeltennis 

wonnen Kelly van Zon en Jean-

Paul Montanus een gouden 

medaille en plaatsen zich 

daarmee voor de Paralympics

in Tokio. Daarna komt Kelly ook 

spelen bij de Dutch Open Para, 

waarvan zij ambassadeur is.



TABLE STARS CHALLENGE
In mei lanceerden wij het nieuwe 
Table Stars Challenge 
lesprogramma waarin kinderen de 
basisvaardigheden van de 
tafeltennissport krijgen aangereikt. 
Bijna 50 verenigingen hebben de 
leskaarten, diploma’s en gratis
t-shirts aangevraagd.



TABLE STARS CHALLENGE WORKSHOP
In alle afdelingen zijn workshops 
georganiseerd voor trainers die aan 
de slag willen met het nieuwe 
Challenge lesprogramma. In totaal 
namen bijna 100 trainers deel aan de 
workshops!



VERENIGINGSCONGRES 
Het 9e NTTB Verenigingscongres vond 
traditiegetrouw plaats tijdens de NK 
Tafeltennis. Thema dit jaar: ‘Keuze = 
Succes’. Ruim 110 deelnemers van 
bijna 60 verschillende verenigingen 
namen deel aan de workshops en 
good-practice sessies.



OLDSTARS TAFELTENNIS
In samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds is OldStars 
tafeltennis ontwikkeld en gelanceerd. TTV Vries had de primeur als 1e

pilotclub. Met OldStars tafeltennis laten we ouderen op een 
laagdrempelige manier bewegen, samen komen, meedoen en 
betekenisvol te zijn binnen de vereniging of de wijk.



ClINICS BETTINE VRIESEKOOP
Drie dagen lang top-tafeltennis in Noordwijk (TOP-10), drie 
dagen lang side-events voor diverse doelgroepen. Zo ook voor 
de ouderen. Onder leiding van Bettine Vriesekoop namen ca. 
45 ouderen deel aan de clinic. In 2019 gaf Bettine in totaal 15 
clinics bij de verenigingen en maakten ruim 400 ouderen 
kennis met de tafeltennissport.



SCHOLIERENTOERNOOI NOORDWIJK
Drie dagen lang top-tafeltennis in Noordwijk (TOP-10), drie dagen lang 
side-events voor diverse doelgroepen. Er was ook ruimte voor het 
scholierentoernooi. Ruim 60 basisscholieren uit Noordwijk en 
Noordwijkerhout namen deel aan het toernooi. Mede dank zij de inzet 
van T.O.V. Noordwijk werd het een fantastische dag voor de kinderen.



PARATAFELTENNIS TRAININGEN EN WORKSHOPS
Dankzij een eenmalige subsidie van de Rabobank Foundation hebben 
we maandelijks Para-jeugdtrainingsdagen georganiseerd en talloze 
workshops gegeven bij het speciaal onderwijs, in de zorg 
(revalidatiecentra) en bij de beroepsopleidingen (MBO/HBO). 



PINGPONGBAAS LANCERING
De Tafeltennisbond heeft op woensdag 27 februari op NS Station 
Zwolle de PingPongbaas App gelanceerd. De app waarmee 
pingpongers elkaar uit kunnen dagen, scores bijhouden en bepalen 
wie de PingPongbaas is: “Word de baas van de tafel! PingPong overal, 
met iedereen, wanneer jij wilt!”.



COMMUNICATIE

In december is NTTB.nl geheel vernieuwd. Nadat in 2018 TAFELTENNIS.nl gelanceerd is, was het nu tijd voor een update van NTTB.nl en de 8 

Afdelingssites. Met een overgang naar Wordpress is een vernieuwd, modern, gebruiksvriendelijker en kostenbesparend CMS gerealiseerd.



MARKETING
Na de PingPongbaas App is ook de Kantinebaas App gelanceerd door minister van VWS Bruno Bruins. Een initiatief van de 
Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB), de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB), de Nederlandse Darts Bond (NDB) en digitaal 

sportmarketingbureau Sportunity. Kantinebaas is het eerste digitale platform dat zich richt op beweging tijdens kantooruren.





De NTTB bedankt haar partners, suppliers en sponsoren voor hun steun in 2019

http://www.deleeuw.nl/
http://www.tibhar.com/
http://www.ttsport.nl/

