Onderwerp
Datum
Terugkoppeling Workshop Verenigingscongres Para-Tafeltennis op 3 maart 2021 21 maart 2021
Verzendlijst verslag
Aan: Aanwezigen workshop 3 maart 2021
Kopie:
• Coördinatoren Para-Tafeltennis (gegevens uit NAS)
• Commissie Para-Tafeltennis
• Secretarissen en afdelingsondersteuners van de 8 afdelingen
1. Opening en mededelingen [Peter van der Vlist]
• Peter van der Vlist opent en heet iedereen welkom. We zijn dit jaar onderdeel van het NTTBverenigingscongres, weer een bewijs dat we geïntegreerd zijn binnen de NTTB.
Alweer een paar jaar geleden is een groepje nauw betrokkenen bezig gegaan het para-tafeltennis
op een hoger niveau te brengen binnen de Tafeltennisbond: erkenning te krijgen voor dit volgens
hen belangrijke onderdeel. Jaarlijks organiseren we een bijeenkomst met de verenigingen om een
update te geven en in gesprek te gaan. Normaal gesproken komen we elk jaar bij elkaar in
Nieuwegein met de para-verenigingen, dit jaar dus digitaal. En zoals gezegd, als onderdeel van
het verenigingscongres. We constateren het volgende: “We doen mee, we lopen soms zelfs
voorop!” Hierna zal Ineke de Graaf nader ingaan op de ontwikkelingen.
Het is helaas niet mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten, hopelijk volgend jaar wel weer.
We zijn bezig met een “Ontzettend professionele inhaalslag” en willen iedereen hier vanavond
over informeren.
• Irene Faber (Hoofdbestuurslid Sportparticipatie) heet ook iedereen welkom, ze vindt het leuk om
hier zelf bij te kunnen zijn.
• Ingekomen vraag (Hans Vogelaar): Hoe gaan we om met vaccineren? Willen we kwetsbare
sporters en/of begeleiders die niet ingeënt zijn? Reactie: Hier zal de NTTB de huidige lijn volgen:
Vanuit de overheid komen er adviezen, deze worden binnen NOC*NSF besproken, de NTTB volgt
deze adviezen.
2. Ontwikkeling/beleid para-tafeltennis [Ineke de Graaf]
In 2009 zijn de para-tafeltennissers door NebasNSG (voorloper van Gehandicaptensport Nederland)
overgedragen aan de NTTB. Achterliggende reden was dat de NTTB meer verstand heeft van de
eigen sport.
De eerste jaren zijn de activiteiten voortgezet, met name organisatie toernooien en topsport.
In 2014 kwam er een kantelpunt. Er is toen geconstateerd dat de para-tafeltennissers onvoldoende
geïntegreerd waren binnen de NTTB. Hierdoor was er sprake van “stilstand is achteruitgang”.
Er is toen een gesprek geweest tussen de leden van Team Parasport en vertegenwoordigers van het
Bondsbureau en het Hoofdbestuur. Vanuit dit overleg is een gezamenlijke visie opgesteld en gewerkt
aan de uitvoering hiervan. Gevolg van het gesprek was ook dat de lijntjes vanuit Team Parasport naar
Hoofdbestuur en Bondsbureau heel kort waren.
In de jaren daarna zijn steeds meer mensen betrokken bij Team Parasport. Dit heeft geleid tot nieuwe
impulsen.
Eind 2020 was er een nieuw kantelpunt. Tijdens een overleg zagen we dat er behoefte was aan een
volgende stap. We zijn toen opnieuw gaan kijken naar het beleid en hebben een nieuwe ambitie
geformuleerd:
De NTTB vervult haar maatschappelijke en sportieve rol door de tafeltennissport de meest
toegankelijke en kansrijke sport te laten zijn voor sporters met een fysieke en/of verstandelijke
beperking waarbij er aandacht is voor de kwaliteit en diversiteit van het aanbod.
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Als je een ambitie hebt, dan heb je ook doelen voor ogen. Deze doelen zijn vervolgens geformuleerd.
Om de doelen uit te voeren moet je aan bepaalde onderwerpen werken: de ontwikkelthema’s. In de
presentatie vind je hier een overzicht van. Conform de verdere structuur van de NTTB-organisatie is
toen ook de naam van Team Parasport veranderd naar Commissie Para-Tafeltennis. Deze commissie
wordt bezet door een groot team van mensen.
In de presentatie vind je 6 ontwikkelthema’s. Hier een korte toelichting:
• Trainerskader: Er is voortaan aandacht voor para-tafeltennis in de Trainersopleidingen. Door de
gehele opleiding heen is hier aandacht voor. Voor trainers die eerder opgeleid zijn en voor nietopgeleide trainers zullen er bijscholingen georganiseerd worden.
• Imago: We willen ons meer laten zien en hiervoor ook onze boegbeelden inzetten. Hiertoe wordt
een communicatieplan opgesteld. Vanuit de deelnemers komen er opmerkingen dat er inderdaad
behoefte is aan heldere communicatie. Een voorbeeld: op dit moment komt een beperkt aantal
(top)spelers in beeld. Er zijn er veel meer die aandacht verdienen.
• G-Tafeltennis (doelgroep: mensen met een verstandelijke beperking). Dit is voor de NTTB een
relatief onbekende tak. We zijn bezig om hier meer affiniteit mee te krijgen, en hebben nu ook een
groeiend netwerk. Bij de Special Olympics Nationale Spelen is Ineke de Technical Delegate
(Bondsvertegenwoordiger).
• Werving Opvang en Behoud (WOB): Dit is nieuw ontwikkeld. We hebben nu de mogelijkheid om
(ondersteund door het Sportakkoord) verenigingen te helpen om met deze doelgroep aan de slag
te gaan. Op 2 maart is hierover een workshop georganiseerd. Zie
https://www.nttb.nl/verenigingscongres/programma/ (presentatie 6).
• Tot slot: Wedstrijdsport. Dit komt bij het volgende agendapunt.
3. Wedstrijdsport [Robbert Stolwijk]
Binnen de NTTB wordt helemaal opnieuw gekeken naar wedstrijdsport. Dit vanuit de volgende visie:
“Iedereen moet deel kunnen nemen aan wedstrijdaanbod, met wedstrijdaanbod dat aansluit bij deze
tijd.”
Op dit moment wordt gewerkt aan de inrichting hiervan.
Met para-tafeltennis lopen we voorop. Er is nu een werkgroep bezig die helemaal terug is gegaan
naar de tekentafel. Hieruit komen ideeën voort, die vervolgens uitgewerkt worden en waar mogelijk
ook uitgevoerd. Dit zal een proces zijn van een paar jaar.
De werkgroep richt zich op 4 groepen:
• De spelers die nu deelnemen aan toernooien.
• De leden van onze verenigingen die (nog) niet deelnemen aan toernooien (wat is hier de
behoefte?). We merken dat nieuwe spelers ook nieuwe behoeftes en wensen hebben.
• De leden van de toekomst (een lastige doelgroep om hier aanbod op aan te laten sluiten).
• Ongebonden tafeltennissers (denk hierbij bijvoorbeeld aan spelers op het revalidatiecentrum en
aan leden van omni-sportverenigingen die niet bij de NTTB zijn aangesloten).
Daarnaast zal er aandacht zijn voor ontwikkeling wedstrijdaanbod voor G-spelers en voor
schuiftafeltennis.
4. Spelregels [Saskia Meijer]
In de jaarlijkse bijeenkomsten met de verenigingen komt het onderwerp “spelregels” altijd ter sprake.
Er is behoefte aan duidelijkheid. Inmiddels zijn we ver met de ontwikkelingen. De komende maanden
wordt het proces opgestart.
Achterliggende reden is dat het belangrijk is dat iedereen plezier kan hebben bij wedstrijden.
Spelregels moeten aansluiten bij de mogelijkheden van de spelers. Het is wel belangrijk dat de juiste
spelregels gehanteerd worden, zodat het wedstrijdaanbod eerlijk zal zijn.
• Vraag: Als je een (internationale) ITTF-spelerskaart hebt, is die dan geldig? Ja. Het advies is wel
om een aanvraag in te dienen, zodat er een Nederlandstalige spelerskaart beschikbaar is.
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•

Reactie: Super dat dit vorm krijgt. Deel dit ook met iedereen (spelers, vrijwilligers, toernooileiders,
…). Reactie: Hier komt zeker communicatie over.
• Vraag: Zijn de criteria voor dispensaties bekend (transparant)? Antwoord: Het is maatwerk. Er
wordt gekeken naar waarom, wat is mogelijk en past het binnen de spelregels.
• Vraag: Geldt dit ook bij niet-para-wedstrijden? Antwoord: Ja. Het zijn formele NTTB-spelregels.
• Vraag: Waar zijn de spelregels te vinden. Antwoord: Op de website.
• Vraag: Zijn de scheidsrechters geïnformeerd? Antwoord: Nog niet expliciet.
• Opmerking: Er is behoefte aan meer spelregelkennis bij tellers (op para-ranglijsttoernooien).
Peter zegt dat we nu kunnen beginnen met uitrollen. Tijdens de uitrol is feedback welkom.
5. Schuiftafeltennis [Saskia Meijer]
Er is veel ontwikkeld:
• Materialen: randen, balletjes, batjes.
• Er worden dit jaar pilots gehouden, bij 8 NTTB-verenigingen, maar ook ‘buiten de NTTB’. In 2022
volgen weer nieuwe pilots.
• Er worden leskaarten ontwikkeld.
• Een volgende stap is wedstrijdaanbod. Er wordt al gewerkt aan de spelregels.
Reacties:
• Wat betekent dit voor het huidige wedstrijdaanbod? Als schuiftafeltennis groeit gaat het niet meer
passen. Reactie: We zullen hier zeker aandacht voor hebben.
• Schuiftafeltennis is onderschat. Het geeft zoveel mogelijkheden. Er is veel enthousiasme, bij alle
leeftijden.
• Tip: Het Dr. Otten Fieldlap in Eindhoven ontwikkelt veel techniek.
• Hoe is het in andere landen? Reactie: We lijken voorop te lopen, met name met ons
wedstrijdaanbod.
6. Afsluiting
• Er wordt met veel mensen met veel plezier gewerkt aan de ontwikkeling van para-tafeltennis. Er
gebeurt veel, dit doen we met een flinke groep mensen. We zullen hier steeds weer nieuwe
mensen bij blijven betrekken.
• De ‘nieuwe’ deelnemers geven aan dat het een helder verhaal is en dat ze blij zijn dat er zoveel
gebeurt.
• Wat is de status van Showdown? Antwoord: Dit is een aparte sport die ondergebracht is bij
Gehandicaptensport Nederland. Er zijn wel verkennende gesprekken om deze sport over te
nemen. Dit is vrij complex.
• De presentatie van deze workshop is inmiddels geplaatst op
https://www.nttb.nl/verenigingscongres/programma/ (presentatie 8).
• Volgend jaar hopen we weer ‘gewoon’ in Nieuwegein te zitten. Vraag: Is dan een combi met video
mogelijk? Dit zullen we onderzoeken.
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