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Inleiding
Tijdens de bondsraadsvergadering van 21 november 2020 is de Visie Wedstrijdsport vastgesteld.
Daarin zijn de volgende missie en visie opgenomen:
Missie
De NTTB wil er met haar wedstrijdsport zijn voor alle tafeltennisliefhebbers die graag
competitief willen sporten. Dit doet zij door de competitie centraal aan te sturen, ondernemend
en innovatief te zijn en uniformiteit aan te brengen in het competitie- en toernooiaanbod.
Visie
Het wedstrijdaanbod past bij de wensen en behoeften die relevant zijn voor spelers in de
huidige tijd. De NTTB zorgt voor een aantrekkelijk, uitdagend en toegankelijk wedstrijdaanbod.
Hierdoor is de wedstrijdsport één van de belangrijke pijlers voor het binden en verbinden van
sporters aan een tafeltennisvereniging. Een centraal aangestuurd, doelgroepgericht en flexibel
aanbod is van belang voor de toekomstbestendigheid van de tafeltennisverenigingen en de
tafeltennissport. Op elk niveau staan tafeltennisplezier en de eigen prestatie centraal.
Programma en Projecten
Voordat met gerichte projecten begonnen kan worden dient een programma te worden ontwikkeld dat
daar als een paraplu boven komt te hangen. Uit de eerste inventarisatie (zie ook beneden bij de
gevoerde acties) komen twee hoofdlijnen aan de orde: Competitie en toernooien.
Om het aanbod te laten aansluiten bij de wensen en behoeften zullen onder de noemer van de Visie
Wedstrijdsport een aantal, vaak samenhangende, (deel)projecten vorm moeten gaan krijgen, zoals:
• Van decentrale naar centrale aansturing competitie
• Aanpassing competitie (landelijk -> afdeling)
• Lokaal, passend wedstrijdsport aanbod creëren, ook voor niet-leden
• Herstructurering toernooikalender
• Ontwikkeling Jeugdsport, aanbod oudere jeugd
• Aanpassing leeftijdscategorieën jeugd in aansluiting op internationale ontwikkelingen
• Herstructurering wedstrijdsport para-tafeltennis
• Ambitie organisatie internationale evenementen
Ieder project zal straks van een eigen tijdlijn en projectplan moeten worden voorzien. Hoofd
Wedstrijdsport en de directeur hebben de opdracht voor het vervolg van het Hoofdbestuur ontvangen.
Emie Dekker is door de directeur benaderd om hierin mee te denken en zijn ervaring in te brengen.
Inmiddels is een werkgroep samengesteld die zich over het programma gaat buigen.
Wat is er tot nu toe na de bondsraadsvergadering gebeurd?
• 10 december (Jan Simons, Wim van der Burgt, Achim Sialino, Robbert Stolwijk): Nabespreken
uitkomst Bondsraadsvergadering en vervolg afstemmen. Op voorstel van Emie Dekker is een
bredere groep benaderd om een gebalanceerde werkgroep te vormen die input kan geven.
Het schrijven van het programma ligt in handen van Hoofd Wedstrijdsport en de directeur.
• Na 10 december: Emie Dekker is benaderd om mee te denken en heeft ingestemd.
• 18 december (Emie Dekker, Achim Sialino, Robbert Stolwijk): Eerste sessie met vertaalslag
visiedocument naar opdracht. Suggesties voor aanvulling werkgroep die het programma gaat
vormgeven.
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Na 18 december: Uitwisseling en bestuderen van documenten en initiatieven van de
afgelopen jaren rondom Wedstrijdsport. Benaderen van nieuwe leden voor de werkgroep.
15 januari (Emie Dekker, Joost Schoenmakers, Jochem de Hoop, Achim Sialino, Robbert
Stolwijk): Sessie waarin we de contouren van het overkoepelende programma hebben
uitgezet. Benoemen van de onderwerpen die aan bod gaan komen, eerste vooruitblik.
Na 15 januari: Uitwerken en delen van aantekeningen uit de sessie van 15 januari. Benaderen
van laatste nieuwe leden voor de werkgroep
24 februari (Emie Dekker, Joost Schoenmakers, Jochem de Hoop, Erik van Veenendaal, Irene
Aangeenbrug, Achim Sialino, Robbert Stolwijk): Sessie waarin doelgroepen en diversiteit aan
bod zijn gekomen. Een format voor inventarisatie van het huidige aanbod besproken, inclusief
ideeën voor de toekomst. Uiteengezet wat voor stuk naar de Bondsraad van juni moet gaan
(Emie).
Na 24 februari: Erik heeft een format gemaakt voor de inventarisatie en ideeën. De leden van
de werkgroep zijn aan de slag met het aanleveren van input.
13 maart: Het format is uitgezet naar de afdelingen zodat ook zij ook een overzicht van hun
(huidige) aanbod kunnen aanleveren.
23 maart: (Emie Dekker, Joost Schoenmakers, Jochem de Hoop, Erik van Veenendaal, Irene
Aangeenbrug, Achim Sialino, Robbert Stolwijk): Sessie over huidig aanbod en ideeën. Groep
in Teams aangemaakt voor de werkgroep om o.a. bestanden te delen.
25 maart: Tijdens het overleg met alle competitieleiders hen eraan herinnerd middels het
format het aanbod en de ideeën in de afdelingen aan te leveren.
Vanaf 12 april: Verwerken en prioriteren van de ontvangen input.
29 april: Uitnodiging vervolgsessie met de werkgroep. Deze sessie is vervolgens vastgelegd
op dinsdag 25 mei.
Achim Sialino heeft contact gehad met Annemieke Beute, die ook het document voor de BRV
heeft geschreven. We vragen haar mee te schrijven aan de uitwerking.

En verder
Tegelijkertijd wordt al gewerkt aan een aantal kleinere trajecten die hieronder passen, maar waar
eerder al stappen zijn gezet zoals:
- de invoering van het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) via de app
- het terugbrengen van het aantal wedstrijden in de 1e divisie van 10 naar 7
- het spelen met 1 scheidsrechter in de 1e divisie dames en heren
- het spelen van 7 (i.p.v. 6) wedstrijden in de eredivisie dames en heren
- het gelijkschakelen van alle landelijke divisies naar een halfjaarcompetitie
Vervolg
Nu de werkgroep compleet is, zal in Q3 een aantal sessies volgen om het programma (de paraplu) te
gaan maken. Wij overwegen voor het structureren van de paraplu en de vervolgstappen zelf (dus niet
voor het uitwerken van de projecten) een externe persoon te benaderen, zoals dat ook voor het
schrijven van de visie wedstrijdsport is gedaan.
Uit het programma zullen de projecten definitief worden vastgesteld en diverse projectgroepen worden
samengesteld (Q4). Wij verwachten dat sommige projecten een kortere doorlooptijd hebben en
andere langer zullen gaan lopen. Ook gaan wij projecten prioriteren zodat wij niet met (te) veel
projecten tegelijk gaan beginnen.
De volgende uitgebreide update stellen wij weer in november samen, via de maandinformatie houden
wij u van de ontwikkelingen op de hoogte.

