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OldStars Sport 

“Het is enorm belangrijk om juist ook op 
latere leeftijd goed te blijven bewegen en 
sociale contacten te blijven onderhouden. 
Extra leuk als dat bij de tafeltennisvereniging 
op de hoek kan.” 

BETTINE VRIESEKOOP, AMBASSADEUR OLDSTARS TAFELTENNIS 

Met OldStars ontwikkelt het Ouderenfonds de ouderenvriendelijke 

sportvereniging. Het uitgangspunt van OldStars is de positieve bijdrage 

van het verenigingsleven aan de levenskwaliteit van ouderen. 

OldStars zet sport in als middel om ouderen op een laagdrempelige 

manier te laten bewegen, samen te laten komen, mee te laten doen 

en betekenisvol te laten zijn binnen de club. Het gaat om: laagdrempelig 

bewegen, meedoen, ontmoeten en eigen regie behouden. 

OldStars Sport heeft drie pijlers:  

Fysiek fit, sociaal fit en de strategische fit.

Voor meer informatie over het gedachtegoed van OldStars,  

klik op deze link.

De spelvormen geven senioren de mogelijkheid om op hun eigen 

niveau mee te (blijven) doen in en rondom de sportclub. Op deze 

manier ervaren zij de voordelen van een leven lang sport.

OldStars Sport is de paraplu voor OldStars walking football,  

OldStars walking handball, OldStars walking basketball,  

OldStars walking rugby, OldStars walking hockey,  

OldStars walking korfball, OldStars  tafeltennis, 

OldStars running, OldStars volleyball,

OldStars waterpolo en OldStars cycling.

https://oldstars.nl/over-oldstars/gedachtegoed-oldstars-sport/
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Wat is OldStars 
tafeltennis?  
Het Nationaal Ouderenfonds houdt met OldStars ouderen in beweging 

en geeft de ouderen de mogelijkheid om de sociale voordelen van 

het verenigingsleven te (blijven) ervaren. Met OldStars tafeltennis 

bieden wij een aangepaste spelvorm aan voor tafeltennis op latere 

leeftijd. In principe kan iedereen meedoen, maar het richt zich op de 

leeftijdsgroep 55+.

Het spel tafeltennis zelf behoeft weinig aanpassing: het is een laag

drempelige sport, die zonder aanpassing tot op latere leeftijd kan 

worden beoefend. OldStars tafeltennis behelst echter meer dan alleen 

‘een potje pingpongen’. Er worden naast het tafeltennis ook diverse 

beweegvormen in de ASM methodiek aangeboden. Ook is er ruimte 

voor het sociale aspect met een kopje koffie en gezellig gesprek. In de 

visie van OldStars is tafel tennis niet het doel, maar een middel om actief 

en sociaal bezig te zijn. 

Bekijk hier het verschil tussen tafeltennis en OldStars tafeltennis

OldStars tafeltennis wordt georganiseerd door een ouderen

commissie en begeleid door een tafeltennistrainer. Het wordt 

 gedurende het hele jaar overdag, doordeweeks aangeboden.  

Het advies is om te starten met één keer per week, in de ochtend. 

Indien er behoefte aan is, kan dit aantal worden opgeschaald.

Krijg een impressie van 
OldStars tafeltennis 
via deze video.

https://www.nttb.nl/speel-tafeltennis/ouderen-55plus/
https://www.youtube.com/watch?v=ZaIDomBDC-I&feature=emb_title
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Samenwerking  
OldStars tafeltennis  
en NTTB
OldStars tafeltennis is een samenwerking tussen het Ouderenfonds 

en de Nederlandse Tafeltennisbond. Het Ouderenfonds en NTTB 

vinden het belangrijk dat iedereen kan mee doen met tafeltennis en 

elkaar kan ontmoeten bij de vereniging om de hoek. De ambitie is 

dat eind 2021 minimaal 30 verenigingen OldStars tafeltennis hebben 

opgenomen in het aanbod.
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Voor wie is OldStars 
tafeltennis?
Deze aangepaste spelvorm is uitermate geschikt voor ouderen

vanaf 55 jaar die op een gezonde manier (weer) willen bewegen

op de tafeltennisbaan.

Er zijn in Nederland ruim 1 miljoen ouderen die potentieel mee

kunnen doen aan dit programma. Veel ouderen willen wel sporten

maar kunnen niet (meer) bijvoorbeeld omdat er onvoldoende

passend aanbod is. Ouderen benaderen sport en bewegen anders

en zoeken ook andere beweegvormen.

Deelnemers aan OldStars tafeltennis voelen zich fitter, maar voelen

zich bovenal weer bij 'hun club' horen. De OldStars worden vrienden

en genieten net zo van de 'derde helft' als van het spel zelf.

Sport wordt hierbij ingezet als middel om ouderen samen te laten

komen, mee te laten doen en betekenisvol te laten zijn binnen

de context en infrastructuur van de vereniging.

Doelgroepen

Er zijn 2 doelgroepen 55 plussers die wij kunnen onderscheiden  

in tafeltennis:

1.  de oudere tafeltennisser die enkel alleen wil tafeltennissen (en 

dat in veel gevallen al heel lang doet)

2.  de oudere die tafeltennissen leuk vindt, lekker wil bewegen 

zonder dat winnen voorop staat en de behoefte heeft zich naast 

het tafeltennissen ook op bewegingsvaardigheden veelzijdig te 

verbeteren (OldStars)
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Het doel per doelgroep

1.  de oudere tafeltennisser die alleen tafeltennis speelt

2.  de “OldStars oudere” doet mee aan een breder beweegaanbod 

complementair aan het spelen van tafeltennis waarbij naast 

bewegen ook het ontmoeten en ontwikkelen van sociale 

 contacten veel aandacht krijgen.

Vitaliteit

• Aspecten uit tafeltennis zoals oog/handcoördinatie en balans 

zijn bij de oudere tafeltennisser onbewust aanwezig. Er wordt 

hier niet specifiek op getraind.

• Bij OldStars tafeltennis zijn de trainingen gebaseerd op het 

Athletic Skills Model (ASM). Het model stimuleert zowel de 

fysieke, mentale, sociale als cognitieve vaardigheden van de 

OldStars tafeltennissers. ASM verbetert de vaardigheid van 

bewegen op een veelzijdige wijze waardoor met name de 

 kwaliteit van het aanpassingsvermogen en de balans wordt 

ontwikkeld. ASM bevat vaardig heden afkomstig uit allerlei 

 verschillende sporten, spelvormen of activiteiten. Tafeltennis  

is dus niet het doel maar een middel om op latere leeftijd fitter 

en gezonder te worden en te blijven (bv. sterker, meer in balans 

met een beter uithoudingsvermogen) maar tegelijkertijd is er 

veel aandacht is voor de aansturing, alle coördinatieve 

vermogens.

 Vitaliteit 

 Tafeltennis 

 Vitaliteit 

 Tafeltennis 

Ouderen- 
tafeltennis

Oldstars 
tafeltennis

5%

55%

95%

45%
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Het programma van 
OldStars tafeltennis
Er wordt gestart met een sociaal halfuurtje. Vervolgens wordt 

gestart met een (verlengde) warmingup, gevolgd door beweeg

vormen en tafeltennisvormen. Daarbij worden beweegvormen 

ingezet via het Athletic Skills Model (ASM). Vanuit de ASM visie 

worden gericht spel en beweegvormen gebruikt om fitter, gezonder 

en beter in bewegen te worden waarbij sociale activatie, cognitieve 

uitdaging en plezier gecombineerd worden. In principe kan iedereen 

meedoen maar het richt zich op de leeftijdsgroep 55+. 

De training wordt verzorgd door een trainer/begeleider die de 

OldStars opstart en/of trainerscursus heeft gevolgd.

(Hiervoor zijn PO / vakbekwaamheidspunten beschikbaar)

Hierna volgt het tafeltennisspel. De derde helft na afloop van  

het tafeltennis is minstens zo belangrijk.
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Het organisatiemodel
Eén van de krachten van het concept OldStars Sport is de laagdrem

peligheid om het te organiseren. In de praktijk zijn er verschillende 

initiatiefnemers. Hierbij zijn de volgende initiatiefnemers te 

onderscheiden:

 De initiatiefnemer vanuit de doelgroep (idealiter 55jaar of ouder) 

 De bestuurder van een vereniging

 De professional(s) vanuit de volgende disciplines

 • Fysiotherapeut of bewegingsagoog

 • Buurtsport of welzijnscoach

 • De professionele trainercoach

 Student 

In alle gevallen stimuleert het Ouderenfonds dat de doelgroep  

wordt betrokken bij het initiatief als kartrekkers. Het is raadzaam 

indien de initiatiefnemer niet uit de doelgroep komt zich te laten 

ondersteunen door meerdere kartrekkers, idealiter vormgegeven in 

een ouderencommissie. De ouderencommissie wordt vergezeld 

door een Walking Tafeltennis trainer met een OldStars opleiding. 

Deze trainer kan van de vereniging zijn, een fysiotherapeut, een 

zorgprofessional of een student. 

 

Aanbevolen wordt om in de eerste fase het project te bespreken 

met stakeholders als gemeente, welzijnsinstellingen, fysiotherapeu

ten en of andere publieke partners. Aan deze partners de vraag wat 

zij kunnen betekenen voor het project en/of ze daarin een bijdrage 

willen leveren. De bijdrage kan bestaan uit financiële middelen en 

netwerk (deelnemers) en of ondersteuning op het gebied van 

kennis. Deze samenwerking wordt beschreven en met de ouderen

commissie worden hier afspraken over gemaakt. 

 

Meer tips over mogelijkheden in het organisatiemodel is terug te 

vinden in het OldStars Starterspakket.

https://oldstars.nl/over-oldstars/starterspakket-en-handleiding/
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Hoe doe je mee? 
Wil jij op jouw vereniging samen met het Ouderenfonds aan de  

slag om OldStars tafeltennis op te zetten? Houd dan rekening met 

onderstaande punten: 

• Zorg dat je een ouderencommissie vormt of stel een 

 initiatiefnemer uit de doelgroep aan.

• Maak afspraken over de taken en rollen van de initatiefnemer en 

de  begeleider en/of trainer.

• Maak als club gebruik van het logo en de naam OldStars tafeltennis.

• Meld de club aan via www.oldstars.nl/aanmelden.

• Bepaal als club de hoogte en de inhoud van het OldStars tafeltennis 

lidmaatschap en neem leden op in de ledenadministratie als 

OldStars lid.

• Als de trainer/begeleider OldStars tafeltennis geeft, dan raden 

we aan om de opstartcursus of trainerscursus te volgen, daar 

krijgt de leraar dan ook PO punten voor. Zie deze link.

• Wij adviseren altijd een koppeling te maken met een NTTB

vereniging, tenzij deze er niet is.

• Schrijf je in voor de Bettine's OldStars clinics bij de kickoff van 

jouw club. Meer informatie: www.nttb.nl/bettinesoldstarsclinics/

• Zorg dat je de website van OldStars in de gaten houdt voor meer 

informatie en interessant nieuws bijvoorbeeld over OldStars 

kleding die via de webshop kan worden besteld of inspirerend 

nieuws met verhalen van andere OldStars uit het land.

http://www.oldstars.nl/aanmelden
https://oldstars.nl/over-oldstars/trainerscursus-oldstars-sport/
http://www.nttb.nl/bettines-oldstars-clinics/
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De (her)startende 
oudere tafeltennisser 
OldStars tafeltennis is voor alle ouderen die zelf willen en kunnen 

 bewegen in de tafeltennissport, waarbij een aangepaste tafeltennis

vorm   voor meer spelplezier zorgt.

OldStars tafeltennis kan oudtafeltennissers aanspreken, maar ook 

ouderen die nog nooit getafeltennist hebben. Veel ouderen willen 

wel sporten, maar kunnen niet meer, bijvoorbeeld omdat er onvol

doende passend aanbod is. Ouderen benaderen sport en bewegen 

anders en zoeken ook andere beweegvormen.

De ervaring uit het OldStars sport leert dat deelnemers zich fitter 

gaan voelen, maar voelen zich bovenal weer bij hun (of een) club 

horen. De OldStars worden vrienden en genieten zowel van het 

sociale aspect als van het spel zelf. Sport wordt hierbij ingezet als 

middel om ouderen samen te laten komen, mee te laten doen en 

betekenisvol te laten zijn binnen de context en infrastructuur.
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Voordelen voor 
verenigingen
Met OldStars tafeltennis slaan verenigingen twee vliegen in een 

klap: ze dragen bij aan het doel om de sportparticipatie van 

55plussers te vergroten en ze spinnen daar zelf ook garen bij. 

Nieuwe leden betekent namelijk ook extra vrijwilligers, extra kantine 

inkomsten en een betere benutting van de accommodatie. 

Een nieuw programma De Derde Helft

De Derde Helft is de volgende stap van het Ouderenfonds op  

weg naar een ouderenvriendelijke sportvereniging. Ouderen 

organiseren overdag op de sportvereniging met elkaar sportieve 

én niet sportieve activiteiten waarbij de focus ligt op ontmoeten 

en saamhorigheid. De sportvereniging als nieuwe (frisse) ont

moetingsplaats in de buurt. Door voort te bouwen op de kracht 

van het verenigingsleven en de verbroedering van sport,  creëren 

we met elkaar een oudervriendelijke sportomgeving en een 

sociaal actieve leefwereld voor ouderen.

Verschillende verenigingen bieden al Derde Helft programma's aan. 

Meer informatie?  

Neem contact op via oldstars@ouderenfonds.nl

Lidmaatschap
Als vereniging kan je op verschillende manieren invulling geven  

aan het lidmaatschap voor de OldStars. Meerdere opties zijn daarbij 

denkbaar. 

OldStars deelnemers zijn lid van de vereniging en ook van de NTTB. 

Zij zijn daarmee ook verzekerd en kunnen deelnemen aan NTTB 

erkende toernooien en competities. 

De lidmaatschapsvorm van de vereniging kan op diverse wijzen 

vormgegeven worden. Deelnemers aan OldStars tafeltennis kunnen 

bijvoorbeeld tegen een gereduceerd tarief lid worden bij een  

NTTBvereniging, een halfjaar of seizoen abonnement afnemen,  

of ‘gewoon’ lid worden tegen de reguliere verenigingstarieven.   

Vaak is dit per vereniging lokaal maatwerk, afhankelijk van het 

aantal deelnemers, de structurele begeleiding door een begeleider 

en/of trainer, het gebruik van de accommodatie en de overige 

activiteiten die de vereniging te bieden heeft. Het Ouderenfonds 

kan ondersteunen bij het maken van een passend business  

organisatiemodel.

mailto:oldstars%40ouderenfonds.nl?subject=
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Zij speelde meer dan dertig jaar tafeltennis op wereldniveau en  

nam deel aan drie Olympische Spelen. Ze won elf open toernooien 

en behaalde in totaal vijf Europese enkelspeltitels. Vriesekoop is 

schrijfster, geeft lezingen en clinics en is ambassadeur van OldStars 

tafeltennis.

Een mogelijk onderdeel van een begeleidingstraject is een kickoff 

OldStars clinic met Bettine Vriesekoop. Tijdens het begeleidings

gesprek wordt besproken of deze clinic ingezet kan worden.  

Waar bestaat de Bettine’s OldStars clinic uit?

1.  Ontmoeting in de kantine (samenkomen)

2.  Presentatie van het OldStars programma in de kantine/clubhuis

3.  Opstarten OldStars tafeltennis bij een vereniging door een 

bestaande vereniging of door Ouderenfonds of NTTB

4.  Met aandacht voor andere thema’s

5.  Demo/clinic/training (deelnemers gaan zelf ervaren, meedoen)

6.  Ondersteuning bij verschillende subsidiemogelijkheden

7.  Informatieverspreiding als een starterspakket (handleiding)  

voor OldStars tafeltennis voor verenigingen online en offline.

Voor meer informatie en voorwaarden over de Bettine's  

OldStars clinics ga naar deze link.

Bettine's OldStars Clinics

https://www.nttb.nl/bettines-oldstars-clinics/
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Het Nationaal Ouderenfonds biedt verschillende initiatiefnemers 

onder steuning bij het opzetten en uitvoeren van OldStars tafeltennis 

bij een vereniging. De ondersteuning wordt vastgesteld op basis van 

een intakegesprek. Daarin worden de volgende mogelijkheden 

aangeboden:

1. Ondersteuning bij het opstellen van een plan van aanpak in 

samen werking met het Ouderenfonds met een duurzaam 

organisatiemodel.

2. Het ontwikkelen van communicatie en PR materialen voor  

de start van OldStars tafeltennis.

3. De mogelijkheid tot het volgen van een cursus/opleiding  

voor de begeleider en/of trainer.

4. Het organiseren van de Bettine OldStars clinic op de  

vereniging met Bettine Vriesekoop.

5. Het realiseren van een samenwerking met gemeente en/of 

welzijnsinstelling.

6. Initiatiefnemers kunnen in aanmerking komen voor een  

subsidie van het Ouderenfonds.

Op de website van OldStars tafeltennis vindt u meer informatie over  

het opstarten van OldStars tafeltennis: www.oldstars.nl/tafeltennis. 

Daarin is ook informatie te vinden over samenwerking met gemeen

ten. Voor vragen: info@oldstars.nl

Op www.oldstars.nl vindt u een overzicht van alle deelnemende  

verenigingen aan OldStars.

Op de pagina: www.oldstars.nl/tafeltennis staan diverse succes

verhalen en documenten die je kunt gebruiken voor de start van 

OldStars tafeltennis.

Ondersteuning door  
Ouderenfonds  
voor initiatiefnemers

http://www.oldstars.nl/tennis
mailto:info%40oldstars.nl?subject=
https://oldstars.nl/
http://www.oldstars.nl/tennis
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Het stappenplan 
voor OldStars 
tafeltennis Stap 4:

Randvoorwaarden
Stap 3: 

Organisatiemodel 

Stap 2:
Samenwerking en

ondersteuning
Ouderenfonds

De juiste  
communicatie- 

materialen

Het starterspakket en/of handleiding helpt OldStars en initiatief

nemers op weg om OldStars in hun omgeving op te starten. Het 

geeft hiervoor duidelijke handvatten om te komen tot een OldStars 

tafeltennis team. Daarbij worden 9 stappen in 5 verschillende fasen 

onderscheiden, in het starters pakket worden deze fases inhoudelijk 

uitgebreid toegelicht. 

Fase 1: De voorbereidingsfase  .................................................  Stap 1 t/m 4

Fase 2: Werving van deelnemers  ........................................................  Stap 5

Fase 3: Startfase van project  .................................................................Stap 6

Fase 4: Evaluatie  .......................................................................................  Stap 7

Fase 5: Doorontwikkeling en kwaliteitsbewaking ................  Stap 8 en 9

Doorontwikkelen 
van het concept  

om meer ouderen  
mee te laten doen

Stap 1: 
Initiatiefnemers,  

bestuurlijk draagvlaken  
de doelgroep

Fase 
1

Werving 
van deelnemers

Fase 
2

 Startfase 
van project 

Fase 
3

Evaluatie, 
vervolg en groei

Doorontwikkeling en 
kwaliteitsbewaking

Fase 
4

Fase 
5

https://oldstars.nl/wp-content/uploads/2020/03/Starterspakket-def.pdf
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Meer informatie

Voor vragen over OldStars tafeltennis kun  
je contact opnemen met het projectteam  
OldStars Sport via e-mail info@oldstars.nl

OldStars Sport wordt mede mogelijk gemaakt door:
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