
 

 
 

VISIE WEDSTRIJDSPORT  
 

Tafeltenniswedstrijdaanbod 2.0 
een overzichtelijk aanbod voor iedere speler die graag competitief wil sporten 
 
Aanleiding 
Met ongeveer 12.500 tafeltennissers van ruim 23.000 leden is de Nederlandse competitie een van de 
grootste in Europa. De NTTB en haar afdelingen organiseren van oudsher samen deze grote 
competitie. Echter, er is al een aantal jaren sprake van een daling in het aantal competitiespelers. 
Vooral de uitstroom onder jeugdleden is erg groot, waarbij met name de overgang van jeugd naar 
senioren een uitdaging is. Ook spelen veel leden (nog) geen competitie.  
 

  
 
De NTTB wil het tij keren en aansluiting krijgen bij maatschappelijke trends als individualisering en 
doelgroepgericht aanbod. De behoeften en de doelen van de tafeltennisspeler zijn aan het 
veranderen, terwijl aan de andere kant wel commitment zichtbaar is. Competitie spelende 
tafeltennissers blijven langer lid. Het is nu het moment om het tafeltenniswedstrijdaanbod in 
toernooien en competities tegen het licht te houden. Hoe kan de NTTB nieuwe doelgroepen binden 
aan de wedstrijdsport en hen een vaste en uitdagende plek bieden in het aanbod? 
 
De NTTB heeft in het meerjarenbeleidsplan de ambitie opgenomen te streven naar: 

- Een divers wedstrijdaanbod, aantrekkelijk en regionaal beschikbaar voor leden en niet-leden 
- Een overzichtelijk en passend aanbod voor iedere speler die graag competitief wil sporten 

 
Op basis van deze uitgangspunten is behoefte aan een specifieke uitwerking voor de tafeltennis 
wedstrijdsport. Op basis van de beschikbare stukken doen we een voorstel voor een visie.  
Daarnaast kiezen wij voor de inhoudelijke invulling c.q. praktische uitwerking voor het ‘Long Term 
Athlete Development’ (LTAD) 1 model voor zowel recreanten, de fanatieke wedstrijdspelers en 
specifieke doelgroepen. 
 
Missie 

                                                           
1 Het meerjarenopleidingsplan van de NTTB is gebaseerd op het principe LTAD. 
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NTTB Netto Ledenaantallen vs. 
Competitiespelers, man & vrouw

Totaal Netto Leden Totaal competitie spelers

Totaal leden vrouw Totaal competitiespelers vrouw

Totaal leden man Totaal competitiespelers man

https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2019/11/MJBP2020-PDF-versie-definitief-1.pdf
https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2019/08/Meerjaren_Opleidingsplan_NTTB.xlsx


 

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 eigen prestatie centraal. 
 
Randvoorwaarden 

- De wedstrijdsport staat open en is ook toegankelijk voor diverse (kwetsbare) doelgroepen 
- De wedstrijdsport wordt centraal aangestuurd 
- De wedstrijdsport voldoet aan de wensen van de doelgroep 

 
Doelen 

- Passend wedstrijdaanbod leidt tot meer sportplezier en tevredenheid onder deelnemers aan 
wedstrijden, toernooien en competitie 

- Dit leidt tot meer spelers die deelnemen aan wedstrijden in competitieverband en toernooien 
- Doordat spelers langer lid blijven leidt dit tot ledenbehoud bij de verenigingen en de NTTB 
- Het langer behouden van leden leidt tot groei van de tafeltennissport 

 
LONG TERM ATHLETE DEVELOPMENT (LTAD) 
Het Long Term Athlete Development model (LTAD) is binnen de 
tafeltennisbond al bekend vanuit het meerjarenopleidingsplan dat voor 
talentontwikkeling en topsport wordt gebruikt.  
 
Het oorspronkelijk Canadese model is echter breder. Het is zeer goed 
toepasbaar in zowel recreatie-, breedte- als topsport (bron: 
www.sportforlife.ca). 
Waar de topsport zich focust op de onderdelen ‘train to train’, ‘train to 
compete’ en ‘train to win’, gaat het LTAD-model in zijn geheel eigenlijk 
breder. Het gaat om breed motorische ontwikkeling in de jeugdleeftijd 
en een actieve leefstijl als je ouder wordt. De mate van competitie ligt 
aan de behoefte en ambitie van de sporter. Met name de fases 
‘competitive for life’ en ‘fit for life’ sluiten perfect aan bij de behoeftes en 
doelen die wij nastreven..  
 
Belangrijke vragen zijn: 

- Is er voor iedere fase aanbod? 
- Sluit het aanbod aan bij de behoeften van verschillende doelgroepen in de verschillende 

fases? 
- Is er aansluitend aanbod op het moment dat doorstroom van de ene naar de andere fase 

wordt gevraagd? 
 
Door te werken met het brede LTAD-model borg je dat alle doelgroepen in beeld zijn en dat je bewust 
het aanbod kan afstemmen. In je ontwikkeling kun je vervolgens focus aanbrengen op de wensen en 
behoeften van specifieke doelgroepen en dan stapsgewijs innoveren. 
 
  



 

Oplossingsrichtingen  
Om de missie en visie uit te dragen, de gestelde resultaten te behalen en invulling te geven aan het 
LTAD zijn er verschillende oplossingsrichtingen, of een combinatie hiervan, aangereikt uit andere 
notities. Hieronder volgt een overzicht van deze suggesties, zodat deze in beeld blijven: 

- Aanpassen structuur competitie aan ledenontwikkeling 
- Aanbod en reglementen landelijk uniformeren 
- Wedstrijdaanbod aanpassen op doelgroep (flexibeler aanbod voor leden en niet-leden 

creëren) 
- Meer aandacht voor instroom en doorstroom en bijbehorend niveau (beginners vs ervaren; 

jeugd vs senioren) 
- Wedstrijdduur verkorten & effectiviteit van tijdsverbruik verhogen (incl reistijden) 

Verdere keuzes voor het wel of niet uitwerken van bovenstaande suggesties wordt na aanname van 
deze visie nader uitgewerkt in het plan van aanpak, maar het leek ons goed om deze 
oplossingsrichtingen hier wel te noemen. Uiteraard kunnen hier nog oplossingen aan toegevoegd 
worden als dat nodig blijkt te zijn.   
 
Daarnaast is behoefte om een overzicht te hebben van het diverse competitie- en toernooiaanbod. 
Het is te complex om competitie en toernooien in hetzelfde overzicht te tekenen. Om die reden 
presenteren wij twee matrixen, één voor competitie en één voor de toernooien. Zie hiervoor de 
bijlagen. 
 
We hebben de matrixen als volgt opgebouwd: 

- Opsomming van de diverse doelgroepen. Dit is uitgebreider dan de doelgroepen die we op dit 
moment bedienen 

- Onderscheid tussen landelijke- en afdelings-competitievormen en -toernooien 
- Aangegeven welk aanbod reeds bestaat en waar ambitie zit en ook waar geen ambitie zit 

 
Vervolgstappen 
Op het moment dat deze notitie wordt aangenomen in de bondsraad wordt een plan van aanpak voor 
het traject uitgewerkt. Dit plan van aanpak bevat in ieder geval: 

- Voorstel structuurwijziging 
- Voorstel reglementswijzigingen 
- Financiële consequenties 
- Tijdslijn 
- Vertaling LTAD naar de situatie van tafeltennis in Nederland 
- Andere relevante stappen 

 
Uiteraard wordt het plan van aanpak gekoppeld aan de organisatiestructuur van de de NTTB en daar 
waar het relevant is worden verbindingen met andere projecten tot stand gebracht.  
 
  



 

Bijlage 
 
Matrix huidig aanbod competitie & toernooien en ambitie 
 
Groen:  aanbod voldoet 
Oranje: bestaand aanbod verbeteren 
Rood:  aanbod ontbreekt, wel ambitie 
 
matrix competitie 

 Landelijk Afdeling & lokaal 
 

  Ervaren Beginner Niet-leden 

Senioren 60+ Land. 
Senioren 

Afd. Comp. 
Senioren 

OldStars competitie Nvt 

Volwassenen (23-59 jr) Land. 
Senioren 

Afd. Comp. 
Senioren 

Ambitie starters 
competitie 

PingPongbaas 

Onder 23 (18-22 jr) Land. 
Senioren 

Afd. Comp. 
Senioren 

Ambitie O23 aanbod 
wedstrijdvorm 

-PingPongbaas 
-Studenten 

Jeugd (16-18 jr) - Land. A/B/C 
- Land. 
Senioren 

Afd. Comp. 
Jeugd 

- Dispensatie senioren 
- Ambitie passend 
aanbod 

PingPongbaas 

Jeugd (12-15 jr) Land. A/B/C Afd. Comp. 
Jeugd 

Ambitie passend 
aanbod 

PingPongbaas 

Jeugd (tot 12 jr) Land. A/B/C Afd. Comp. 
Jeugd 

- (Table Stars) Starters 
competitie 
- Ambitie landelijke 
dekking 

PingPongbaas 

Paratafeltennis 
lichamelijk  

Land. 
Senioren & 
Jeugd 

Afd. competitie Ambitie lokaal niveau Geen ambitie 

Paratafeltennis G nvt nvt Ambitie passend 
aanbod 

Geen ambitie 

Meisjes en dames Land. 
Senioren 

Ambitie aparte competitie afd. niveau Geen ambitie 

Pingponger nvt nvt PingPongbaas 

 
 
  



 

Matrix toernooien 

 
 

Breedtesport 2 Recreant 3 Niet-leden 

  Ervaren Beginner Ervaren Beginner  

 Nationaal    

Top - NK-A 
- Masters 

Nvt Nvt Nvt 

Senioren 60+ - NSM 
- NK Veteranen 

- NSM 
- NK Veteranen 
- NK-B/C/D/E 

- OTC toernooien 
- OldStars toernooien 

NK bedrijfstafeltennis 

Volwassenen  
(23-59 jr) 

- NSM 
- NK Veteranen 
(35+) 

- NSM 
- NK Veteranen 
- NK-B/C/D/E 

- OTC toernooien (35+) 
- Ambitie passend 
aanbod 

NK bedrijfs 

Onder 23  
(18-22 jr) 

- NSM 
- NSK 
- O23 (pilot) 

- NSM 
- NSK 
- NK-B/C/D/E 
- O23 (pilot) 

- NSK 
- Ambitie O23 

- NSK 
- NK bedrijfs 

Jeugd  
(16-18 jr) 

- NJK 
- NJM 
- JRLT 
- NSM 
- NSK 
- NK-B/C/D/E 

- JRLT 
- NJM 
- NJK 
- NSK 
- NSM 
- NK-B/C/D/E 
- Jeugdklassen 

- NSK 
- Ambitie passend 
aanbod 

- NSK 
- Ambitie passend 
aanbod 

Jeugd  
(12-15 jr) 

- NJK 
- NJM 
- JRLT 

- JRLT 
- NJM 
- NJK 
- Jeugdklassen 

JRLT - Ambitie passend 
aanbod 

Jeugd  
(tot 12 jr) 

- NJK 
- NJM 
- JRLT 

- JRLT 
- NJM 
- NJK 
- Jeugdklassen 

JRLT - Table Stars The 
Battle  
- Scholierenkamp 

Paratafeltennis 
lichamelijk  

- NK Para 
- NJK Para 
- Para RLT 

- NK Para 
- NJK Para 
- Para RLT 
- Recreatieve 
Paratoernooien 

Recreatieve 
Paratoernooien 

Nvt 

Paratafeltennis G Nvt Ambitie lokaal 
aanbod 

Special Olympics Special Olympics 

Meisjes en dames Nvt Ambitie passend 
aanbod 

Ambitie passend 
aanbod 

nvt 

Pingponger Nvt Nvt Nvt - NK bedrijfstafeltennis 
- Ambitie aanbod 

 

 
 
 
 

                                                           
2 Competitiespeler 
3 NTTB-basislid 


