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Voorwoord

Beste tafeltennissers en andere geïnteresseerden,

2020. Het jaar waarin Corona de maatschappij en de sport lamlegde. Twee keer werd 
de competitie stilgelegd. Twee keer gingen de speelzalen volledig dicht. Toernooien 
werden eerst nog uitgesteld, maar gingen in de meeste gevallen uiteindelijk helemaal 
niet door.

Het jaar begon nog mooi, met een prachtige finaleplaats voor Britt Eerland op de 
Europese Top 16. En een geslaagd NK in Zwolle met diverse side-events. Vlak daarna 
viel de sport stil. Toch zagen we goede voorbeelden van wat er wél mogelijk was. 
Alternatieve trainingen. Tafels die naar buiten werden gehaald. Eénrichtingverkeer, 
tafelreserveringen, ontsmettingsmiddelen en vaste groepen per trainingsuur. 
Zomeropenstelling.

Het nieuwe seizoen begon hoopvol, maar wederom moest de sport dicht. Een klap 
voor alle spelers en voor de vrijwilligers en professionals die er alles aan deden en 
doen om onze sport mogelijk te maken. Hopelijk kunnen we in seizoen 2021-2022 
weer gewoon spelen zoals we gewend zijn.

In dit fotojaaroverzicht kunt u zien wat we in 2020 toch wél hebben kunnen doen en 
dat is ondanks het overheersende gevoel over dit jaar, misschien wel meer dan we 
allemaal denken.

Jan Simons

Voorzitter Nederlandse Tafeltennisbond

PS: Klik op het Play-Icoontje en er opent zich een bijbehorende video
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TOPSPORT - TOP 16
Britt Eerland speelt een geweldige Europese Top 16! In 
haar tweede deelname ooit aan het toernooi in 
Zwitserland verslaat ze Szocs, Lian Ni Xia én Polcanova. 
In de finale op 9 februari buigt ze voor Petrissa Solja. 
Hoe dan ook speelt Britt een geweldig toernooi,
dat haar logischerwijs veel lof oplevert!

https://www.youtube.com/watch?v=Np4ZEXe05Ro


WEDSTRIJDSPORT - NK TAFELTENNIS 2020
Shuo Han Men en Laurens Tromer leggen beslag op de titels in 
het singletoernooi van het Nederlands Kampioenschap 
Tafeltennis 2020, dat traditiegetrouw plaatsvindt in Landstede 
Sportcentrum in Zwolle

https://youtu.be/2OwKmm5iQ5A
https://youtu.be/QEk4QxGg5Lc


SPORTPARTICIPATIE - NK BEDRIJFSTAFELTENNIS 2020
Het NK Tafeltennis in Zwolle heeft een nieuw side-event: het NK Bedrijfstafeltennis, in samenwerking 
met Tafeltennis Zwolle, Sportservice Zwolle en het Landstede Sportcentrum. Ruim 110 deelnemers van 
bedrijven uit heel Nederland doen mee. De finalisten van de twee categorieën spelen hun finale
op het NK centercourt. Harlem Next kroont zich tot winnaar met een cheque t.w.v. €250,-. 

https://y
outu.be/
OrEq7W

3ylMI

https://youtu.be/OrEq7W3ylMI


SPORTPARTICIPATIE – VERENIGINGSCONGRES
Het 10e NTTB Verenigingscongres heeft als thema ‘Learn – Share – Act: Van inspiratie tot implementatie.
Presentator Marthijn van der Wal deelt de beleidsplannen van de NTTB, waarna de deelnemers zowel in 
de ochtend als in de middag deelnemen aan een interactieve workshop.



SPORTPARTICIPATIE – TAFELTENNISKAMP
Het NTTB-kamp wordt alsmaar populairder! De zevende editie 
in augustus is de eerste die compleet vol zit. Gelukkig kan het 
kamp ondanks corona doorgaan! Maar liefst 64 deelnemers uit 
alle acht afdelingen staan te springen om de verloren 
tafeltennistijd in te halen.



SPORTPARTICIPATIE – VERENINGSONDERSTEUNING
In april wordt de Verenigingsmonitor gelanceerd. Met de Verenigingsmonitor krijgt zowel de NTTB organisatie als de vereniging
zelf een beter beeld van het tafeltennislandschap op het gebied van onder andere sportparticipatie, beleid- en technische zaken,
doelgroepen, financiën en accommodatie. Zo kunnen verenigingen zichzelf vergelijken met andere tafeltennisverenigingen. 
In april 2021 wordt de monitor opnieuw uitgezet.



SPORTPARTICIPATIE – SCHUIFTAFELTENNIS
De Tafeltennisbond kreeg eind 2019 een toewijzing van NOC*NSF voor de ontwikkeling van Schuiftafeltennis. Voor spelers met een 
relatief zware beperking, ouderen en de jongste jeugd vormt deze spel/beweegvorm een oplossing om toch tafeltennis te spelen.
Door Corona start het project in de zomer van 2020 met onderzoek. Aanvullend vroegen we welke verenigingen mee willen 
werken om het materiaal en spelvormen te testen met een pilot in 2021. Van de ruim 500 verenigingen hebben 145 verenigingen 
hun interesse getoond in deze spelvorm. Op de foto een concept schuiftafeltennistafel.

CONCEPT



SPORTPARTICIPATIE  - TABLE STARS
Ook in 2020 maken meerdere clubs gebruik van het Table Stars 
Challenge lesprogramma waardoor kinderen de beginselen van 
de tafeltennissport leren. We hebben ook dit jaar de Challenge 
lespakketten inclusief Table Stars shirt gratis kunnen aanbieden 
aan NTTB-jeugdleden.



SPORTPARTICIPATIE – MJ
Ter stimulatie van de 
ledenwerving bij 
verenigingen loopt er 
ook dit jaar weer een 
kortingsactie om MJ 
Tafeltennis in te zetten 
voor een gave Table
Stars XL clinic. Veertien 
keer is er gebruik 
gemaakt van de actie en 
ondanks de coronacrisis 
boeken bijna alle clubs 
ledenwinst, met als 
uitschieter TTV Trias. Zij 
zetten met 12 nieuwe 
jeugdleden een nieuwe 
beginnersgroep 6-9 jaar 
op. Op de foto de 
trainer van Trias, Bart 
van der Zanden, die 
samen met Jeroen Kuit 
van MJ Tafeltennis de 
clinic geeft.



SPORTPARTICIPATIE – GOOD PRACTICE
In het najaar van 2020 starten we met het maandelijks 
plaatsen van een Good Practice in het online kenniscentrum 
van de NTTB. Ons doel is om niet alleen inspirerende verhalen 
van verenigingen te delen, maar ook de gebruikte 
documentatie te publiceren zodat anderen er ook gebruik van 
kunnen maken. 



TOPSPORT – OLYMPISCHE SPELEN
De dames van TeamNL plaatsen zich in januari helaas niet voor de 
Olympische Spelen van 2020 in Tokio. In de finale met Singapore raakt Li 
Jie geblesseerd. Via een omweg kan Oranje zich alsnog kwalificeren, maar 
ondanks een goede Li Jiao die meespeelt, verliest Oranje van Portugal.

https://youtu.be/yhnZHd9mmoQ


TOPSPORT – JIE EN VERMAAS
Li Jie en Kim Vermaas stoppen
dit jaar beiden als speelster van TeamNL 
Tafeltennis. Li Jie blijft in China, waar ze 
woont sinds de coronapandemie. Kim 
Vermaas richt zich op haar maatschappelijke 
loopbaan. Verder stopt Li Jiao stopt als 
damesbondscoach en Paul Haldan als 
technisch directeur.

https://www.youtube.com/watch?v=WvZeGOeAPDE&t=7s


WEDSTRIJDSPORT – EREDIVISIE
Publiek is niet welkom als de Eredivisies 
na de zomer weer van start gaan na een 
lange stop. Enkele eredivisieclubs 
verzorgen een livestream. Sommige 
streams worden via het YouTube kanaal 
van de Nederlandse Tafeltennisbond live 
uitgezonden. 



CORONA - BONDSRAAD
In juli ↑ kan de Bondsraadvergadering nog fysiek worden gehouden, terwijl belangstellenden live 
meekijken via YouTube. In november → is de vergadering geheel digitaal.

https://youtu.be/2hsHkg5iJ-4?t=123
https://youtu.be/8cwsMYLg65A
https://youtu.be/2hsHkg5iJ-4?t=123


CORONA – NAAR BUITEN
Vanaf 11 mei is buiten sporten en buiten bewegen voor iedereen vanaf 19 jaar weer 
toegestaan. Senioren moeten 1,5 meter afstand houden. Veel clubs gaan lekker buiten 
trainen met de jeugd, aangezien de tafeltenniszalen helaas dicht moeten blijven.



CORONA – DIGITAAL OPLEIDEN 
Niet kunnen samenkomen voor een opleiding is 
vervelend, maar heeft ook voordelen. Tafeltennistrainer 
1, 2, 3, Toernooileider 2 en TafeltennisMasterz (SR1) 
worden (deels) digitaal aangeboden en daarmee 
laagdrempeliger.



CORONA – PINGPONGBAAS
Met onze partner Sportunity investeren we in corona-tijd in een nieuw 
reserveringssysteem in de PingPongbaas-app. Concreet betekent dit dat 
de vereniging haar tafels en tijdsblokken kan beheren vanuit haar eigen 
dashboard (inlogscherm). Leden kunnen via de PingPongbaas app een 
tafel reserveren op het gewenste tijdstip, mits deze beschikbaar is. 
Bijna 40 verenigingen en ruim 2500 leden maken  in 2020 gebruik van 
het nieuwe systeem.



CORONA – COMMUNICATIE
Coronacommunicatie is in 2020 een dagelijkse bezigheid. In ons coronadossier geven we continu updates (90 coronaberichten!) 
over regelingen en nieuwsfeiten en ook is er ruimte voor creativiteit en leuke challenges, waar ook onze atleten aan meedoen.

https://www.facebook.com/watch/?v=203293027677749
https://www.instagram.com/p/B-PO5YjHLu-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/xMyNUW34i6o


FACTSHEET KLIMAAT
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• Gebaseerd op opgave medewerkers 
bondsbureau

• Inschatting toekomst: iets tussen oude en 
huidige situatie

Topsport

• 9 topsportreizen (senioren/jeugd/para) in 2020
• 8 vliegreizen CO2 gecompenseerd
• 1 autoreis binnen Europa
• CO2 compenseren is nieuwe norm
• Trein/auto als alternatief voor vliegen binnen 

Europa

• Gebaseerd op woonplaats bestuurders
• Inschatting 16 vergaderingen per jaar waarvan 3/4e

digitaal
• Inschatting toekomst: iets tussen oude en huidige 

situatie

Clubs
• zoals Salamanders gaan door met investeren in isolatie, ventilatie, zonnepanelen, 

waterbesparing, ledverlichting en nog meer
• 18 clubs starten in 2020 een duurzaamheidstraject vanuit het Sportakkoord, waarmee 

tafeltennis hoog in de ranglijst van sporten staat.

Opleidingen en Verenigingsontwikkeling

Bespaarde kilometers en CO2 door online opleidingen, webinars en 
verenigingsbezoeken: niet berekend



De NTTB bedankt haar partners, suppliers en sponsoren voor hun steun in 2020

http://www.ttsport.nl/

