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Topsportstatuut 2022-2023
1.

Inleiding

Het Topsportstatuut is bestemd voor alle statussporters en sporters die door de NTTB worden
geselecteerd voor uitzending naar stages en toernooien door de NTTB. De voorwaarden voor het
verwerven van een status zijn opgenomen in hoofdstuk 2. Het Topsportstatuut is eveneens van
belang voor andere betrokkenen, zoals trainers, coaches, verenigingen en de ouders van de
sporters met een status en sporters die geselecteerd worden.
Het Topsportstatuut is via de website van de NTTB voor iedereen in te zien
https://www.nttb.nl/wedstrijdsport/topsport/topsportbeleid/
Als bijlage 1 is een lijst opgenomen met de personen die een rol vervullen voor sporters met een
status en sporters die zijn geselecteerd.
Waar in deze uitgave wordt gesproken over spelers, hij, zijn, hem en dergelijke worden daaronder
alle sporters begrepen.

2.

Statussen NOC*NSF

Van selectie naar status
Toelichting
Aangezien achter iedere selectie een status zit die vanuit NOC*NSF wordt erkend en toegewezen
wordt een statusoverzicht in plaats van een selectieoverzicht gegeven.
Wij kennen binnen de Nederlandse sport de volgende statussen:
a) A-status (door NOC*NSF)
b) HP-status (High Potential) (door NOC*NSF)
c) Selectiestatus (gekoppeld aan gesubsidieerd programma)
d) IT-status (Internationaal Talent)
e) NT-status (Nationaal Talent)
f) Beloftenstatus
Hieronder volgt een toelichting op en omschrijving van de statussen. De afspraken en criteria
welke status door de NTTB bij NOC*NSF mag worden aangevraagd zijn door het Hoofd
Talentontwikkeling & Topsport van de NTTB en de Prestatiemanager van NOC*NSF voor
tafeltennis afgestemd. NOC*NSF hanteert voor alle sporten dezelfde uitgangspunten.
a.
A-status
De A-status kan door het bereiken van twee meetmomenten per kalenderjaar worden behaald of
behouden. Deze meetmomenten zijn gelieerd aan de disciplines van tafeltennis tijdens de
Olympische en Paralympische Spelen en de wereldranglijst. Dat betekent dat één (of meerdere)
meetmomenten voor een team en één (of meerdere) meetmomenten voor een individuele sporter
zijn vastgesteld. De sporters worden door de Directeur Tafeltennis schriftelijk over de inhoud en
de data van de meetmomenten geïnformeerd.
De status moet altijd door de NTTB bij NOC*NSF worden aangevraagd.
A-status sporters hebben recht op een aparte ondersteuning die zij rechtstreeks van NOC*NSF
kunnen ontvangen. De inhoud hiervan is via het NOC*NSF op te vragen.
b.
HP-status (High Potential)
Een HP-status kan door de NTTB worden aangevraagd als een bijzonder talent het perspectief
heeft om binnen korte tijd (dit is ter beoordeling van NOC*NSF) een A-status te kunnen
verwerven. Deze status heeft een individueel karakter en de prestaties en het perspectief worden
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per sporter door NOC*NSF en de NTTB afgestemd.
De status moet altijd door de NTTB bij NOC*NSF worden aangevraagd.
HP-status sporters hebben recht op een aparte ondersteuning die zij rechtstreeks van NOC*NSF
kunnen ontvangen. De inhoud hiervan is via NOC*NSF op te vragen.
c.
Selectiestatus
Een sporter kan door het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport worden voorgedragen voor de
Selectiestatus op voordracht van de betreffende bondscoach. De Selectiestatus is niet gekoppeld
aan een prestatie-eis. De NTTB bepaalt op basis van haar eigen selectiebeleid welke sporters
voor deze status in aanmerking komen. De sporter dient minimaal in een door de NTTB
goedgekeurd programma actief te zijn. De Selectiestatus heeft een looptijd van een jaar en kan
daarna op voordracht van de sportbond verlengd worden. Met een Selectiestatus is er recht op
verschillende financiële en/of materiële voorzieningen. Denk hierbij aan de kostenvergoeding via
het Fonds voor de Topsporter, vervoer en voedingssupplementen. Met deze voorzieningen wordt
de sporter ondersteund, zodat de sporter zich kan focussen op de sportieve prestaties.
d.
IT-status (Internationaal Talent)
De IT-status wordt door de NTTB voor die sporters aangevraagd die buiten de jeugdleeftijd vallen
en ervoor gekozen hebben om een erkend programma dat op internationale prestaties gericht is
te volgen. Dit is ter beoordeling van de bondscoach.
e.
NT-status (Nationaal Talent)
De NT-status wordt door de NTTB voor die sporters aangevraagd die binnen de jeugdleeftijd
vallen en gevraagd zijn en er dan ook voor gekozen hebben om een fulltime programma op het
TeamNL centrum te volgen. Ook kan de NT-status aan sporters worden toegekend die nationaal
bijzonder presteren, een erkend programma volgen en het perspectief en de ambitie hebben om
later voor het TeamNL centrum gevraagd te worden.
f.
Beloftenstatus
De Beloftenstatus wordt aan sporters gegeven die deel uitmaken van een door de NTTB
goedgekeurd programma. Tevens wordt deze status gegeven aan sporters die als
trainingspartner fungeren bij statussporters. Dit is ter beoordeling van de bondscoaches dames/herenlijn.
De Beloftenstatus wordt toegekend aan sporters die deel uit maken van een PTTC en sporters
die deel uit maken van de paratalentgroep. Dit is ter beoordeling van de para-bondscoach.
Overzicht statussen:
Het actuele overzicht van de statussen van de senioren, paratafeltennissers en jeugd is op te
vragen bij het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport.
Wildcard voor nationale toernooien
Het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport kan op voordracht van de bondscoaches dames-/
herenlijn voor deelname aan nationale evenementen wildcards toekennen aan jeugdleden met
een status. Hiertoe zijn met het Team Wedstrijdsport afspraken gemaakt. Daarnaast worden
jaarlijks door het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport afspraken met Team Wedstrijdsport
gemaakt over de vrijstellingen voor deelname aan de Nationale Jeugd Meerkampen en het
uitkomen in hogere leeftijdsklassen.
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3.

Richtlijnen selectie internationale evenementen
(EJK, WJK, JOS, ES, EK, WK, OS, PS)

a.
Om in aanmerking te komen voor internationale evenementen is deelname aan de NTTBtrainingsstages en de NTTB-voorbereidingsstages op internationale evenementen een absoluut
vereiste. Hiervan kunnen de bondscoaches dames-/herenlijn of parabondscoach in bijzondere
gevallen (bijvoorbeeld individuele trainingssituatie, vervoerproblemen etc.) afwijken.
b.
De Technisch Directeur paratafeltennis en/of het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport
bepalen in overleg met de verantwoordelijke bondscoaches dames-/herenlijn en parabondscoach
of wordt deelgenomen aan een internationaal seniorenevenement, alsmede wie hiervoor worden
uitgenodigd.
c.
Het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport bepaalt in overleg met de verantwoordelijke
bondscoaches dames-/herenlijn of wordt deelgenomen aan een internationaal jeugdevenement,
alsmede wie hiervoor worden uitgenodigd.
d.
Voor deelname aan de Europese Kampioenschappen, de Wereldkampioen-schappen, de
Europese Spelen en het Olympisch Kwalificatietoernooi zijn in bijlage 3a, voor deelname aan de
Europese jeugdkampioenschappen in bijlage 3b en voor deelname aan de Europese
Kampioenschappen, de Wereldkampioenschappen en de Paralympics voor paratafeltennissers in
bijlage 3c de specifieke richtlijnen opgenomen die hiervoor zijn vastgesteld.
Indien voor de definitieve selectie niet kan worden gewacht op een daarvoor mee te wegen
nationaal evenement (bijvoorbeeld in verband met de deadline van de internationale organisatie),
zal de op dat moment geldende puntenlijst worden gehanteerd.
In het verleden is de vraag gesteld of deelname op eigen kosten mogelijk is voor toernooien
waaraan de NTTB deelneemt. In bijlage 4 is de regeling opgenomen die hiervoor door het
Hoofdbestuur is vastgesteld.
e.
In overleg met de betreffende evenementencoach of parabondscoach plant de NTTB de
heen- en terugreis voor internationale toernooien. Als spelers invloed willen hebben op de data /
tijden van de reis, dan moeten zij dit vroegtijdig aan de bondscoach melden. Bij door de sporter
gewenste andere reistijden bij uitschakeling of verkeerde inschatting van het toernooi door de
sporter tegen het advies van de bondscoach in, zijn de meerkosten van de reis voor rekening van
de sporter. Dat geldt voor alle deelnemende sporters. Uiteraard geldt dit niet bij onverwacht
succes.
f.
Het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport en de bondscoaches verwachten van de
geselecteerde spelers een topsportgerichte instelling (zie hiervoor de gedragsregels en vereisten
voor sporters met een status).
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4.

TeamNL Centrum Papendal – Paratafeltennis

De paratopsport staat centraal in het leven op Papendal. Het TeamNL centrum Papendal voor
tafeltennis biedt een full time trainingsprogramma aan. Nadat het trainingsprogramma is
samengesteld wordt in overleg met de scholen het onderwijsprogramma hierop afgestemd. Het
basisprogramma bestaat uit acht tafeltennistrainingen en twee fysieke trainingen per week. De
trainingen zijn horizontaal geprogrammeerd, zodat de spelers dagelijks zoveel mogelijk hetzelfde
programma hebben. Het TeamNL centrum geeft ondersteuning in sportoverstijgende aspecten
zoals fysieke training. Het TeamNL centrum tafeltennis heeft een eigen fysieke trainer, die in
samenwerking met de trainers het programma vorm geeft en de trainingen verzorgt. Naast de
fysieke training en de tafeltennisinhoudelijke training is er binnen het NTTB-programma aandacht
voor de mentale aspecten van de sport. De planning en begeleiding van de spelers is gericht op
het internationale tafeltennis, waarbij voor zover mogelijk rekening wordt gehouden met het
nationale programma. Kandidaten voor het TeamNL centrum paratafeltennis dienen een
instroomprocedure te doorlopen. Indien dit met goed gevolg wordt afgerond dient een
intentieverklaring te worden ondertekend.

5.

Talenttrainingen: RTN-beleid

De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) heeft in het najaar van 2020 een nieuw topsportbeleid
ingezet onder het motto: ‘Een bredere basis voor een hogere top!’. Centraal hierin staan de
Regionale Trainingsnetwerken (RTN’en). De NTTB wil dit bereiken door binnen de RTN’en meer
aandacht te genereren voor de ontwikkeling van de verenigingen, zodat de (eerste) opvang van
de jeugd op een hoger niveau zal liggen. De trainers van de verenigingen zullen hierin een
centrale rol innemen. Het RTN wil het trainerscorps in de regio bijeenbrengen en gezamenlijk
werken aan een hoger niveau. Daarnaast zal een ruim trainingsprogramma worden aangeboden
aan de talentvolle jeugd. Voor meer informatie over dit beleid zie:
https://www.nttb.nl/wedstrijdsport/topsport/topsportbeleid/

6.

Talenttrainingen paratafeltennis

a.
De paratafeltennistrainingcentra (PTTC’s) voor dit seizoen zijn:
PTTC West Rotterdam, Alexandria ‘66
Saskia Meijer
PTTC Dedemsvaart
Anne Vlieg / Matthias Dul
PTTC Amsterdam
Frank Breg
b.
Naast de PTTC-activiteiten worden meerdere keren per jaar centrale talent-stages
georganiseerd.
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7.

Kleding

Voor deelname aan internationale trainingsstages en aan toernooien waarvoor een speler door de
NTTB is geselecteerd wordt bondskleding verstrekt. De kleding is eigendom van de NTTB. Deze
kleding mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Degene aan wie de
kleding is verstrekt, is daarvoor verantwoordelijk: behandel de kleding netjes en volg bij het
wassen de voorschriften op van het wasetiket. Er mag niet onderling worden geruild en het is niet
de bedoeling dat de naam in de kleding wordt gezet. De kleding (en eventuele andere ter
beschikking gestelde items) wordt in bruikleen verstrekt en moet na beëindiging van het
selectielidmaatschap weer worden ingeleverd.
Voor verstrekte bondskleding moet door de betreffende spelers een bruikleenovereenkomst
worden ondertekend. Na terugzending van de in bruikleen verstrekte kleding kan, als deze niet in
goede staat verkeert, een boete/vergoedingsbedrag in rekening worden gebracht. Een voorbeeld
van de bruikleenovereenkomst is als bijlage 5 opgenomen. De voorraad bondskleding wordt
beheerd door Johan Lieftink. Het verstrekken en inleveren van bondskleding verloopt via hem en
zo nodig via de trainers.
Iedereen die geselecteerd wordt door de NTTB is verplicht de verstrekte bondskleding tijdens de
internationale trainingsstages en de toernooien te dragen. Dit geldt ook bij mediaverzoeken die
gerelateerd zijn aan de rol als speler van een selectie. Het dragen van andere (tafeltennis)merken
dan het merk van de sponsor van de NTTB is niet toegestaan. Uitzondering daarop vormen
schoenen, rubbers en batje.
Als op eigen verzoek en op eigen kosten wordt deelgenomen aan internationale toernooien, is het
toegestaan ook eigen kleding te dragen. Afspraken over de evenementen (waar dit mogelijk en
toegestaan is) moeten minimaal 6 weken voor het begin van het betreffende toernooi met het
Hoofd Talentontwikkeling & Topsport worden gemaakt (zie ook voor verdere voorwaarden bijlage
4).
Door het Hoofdbestuur is de mogelijkheid gegeven om via privé-sponsoring eigen invulling te
geven aan de NTTB-bondskleding. In bijlage 10 zijn de door het Hoofdbestuur vastgestelde
voorwaarden opgenomen.

8.

Gedragsregels en verantwoordelijkheid

Tijdens alle trainingsstages en internationale evenementen en toernooien ligt de
verantwoordelijkheid bij de begeleiders en zijn de spelers verplicht zich te houden aan de door de
begeleiders vastgestelde regels. Voor deelname aan seniorentoernooien gelden voor de
Nederlandse ploeg de vastgestelde gedragsregels (zie bijlage 9a). Voor internationale
jeugdtoernooien gelden de gedragsregels van de Europese Jeugdkampioenschappen (zie bijlage
9b).

9.

Rol van de ouders van jeugdspelers

De rol van de ouders van de jeugdspelers is zeer belangrijk en ligt op het vlak van stimuleren en
organiseren, maar wel op de achtergrond. Wij adviseren de verenigingen en de ouders deze door
NOC*NSF onderschreven rol te respecteren. NOC*NSF bepleit onder andere dat het coachen
wordt verzorgd door ter zake kundige coaches die geen directe, persoonlijke band met de speler
hebben.

10. Financiën
a.
Aan sporters die vanuit de NTTB zijn geselecteerd voor deelname aan trainingsstages of
internationale evenementen worden geen (reis)kosten naar een vertrekpunt of trainingslocatie in
Nederland vergoed.
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b.
De verblijfkosten en de inschrijfgelden voor een internationale trainingsstage en/of
internationaal toernooi, alsmede de reiskosten vanaf het vertrekpunt uit Nederland komen voor
rekening van de NTTB.
c.
Onder bepaalde voorwaarden komen sporters met een status van NOC*NSF in aanmerking
voor een voorzieningenpakket van NOC*NSF en haar partners, dat ook de voorwaarden vaststelt.
De betreffende sporters ontvangen hierover rechtstreeks nadere informatie via NOC*NSF.
d.
In principe worden medische voorzieningen vergoed door de eigen ziektekostenverzekering. De NTTB adviseert de sporter de Zilveren Kruis sportverzekering af te sluiten. Als de
kosten voor deze verzekering duidelijk hoger zijn dan voor de bestaande verzekering, kan een
aanvraag voor ondersteuning tot max. € 200,- bij de NTTB worden ingediend. Door het Hoofd
Talentontwikkeling & Topsport zal worden beoordeeld of een ondersteuning gegeven kan worden.
e.

De actuele financiële regelingen voor het verblijf op Papendal zijn in bijlage 11 opgenomen.

11. Verzekeringen
De NTTB adviseert een (doorlopende) reisverzekering af te sluiten.
De NTTB heeft een collectieve ongevallenverzekering (excedentverzekering) afgesloten.
Voor medische behandeling moet het eigen bewijs van verzekering worden meegenomen.
De NTTB adviseert een rechtsbijstandsverzekering voor sporters af te sluiten voor het geval
proceskosten moeten worden gemaakt.

12. Medische begeleiding
De NTTB heeft van iedere sporter die deel gaat nemen aan NTTB-trainingen een keuring nodig.
Voor O13 spelers is dat een basissportkeuring, voor O15 spelers is dat een kleine sportkeuring en
voor O19 spelers, senioren en parasporters een uitgebreide topsportkeuring. De inhoud hiervan
wordt door de bondsarts vastgelegd. De O19 spelers en senioren met een status worden in
principe eenmaal per jaar door de bondsarts gekeurd.
Voor bepaalde evenementen wordt voor de betreffende selecties een fysiotherapeut
ingeschakeld.
Voor informatie over inentingen in verband met het bezoeken van buitenlandse stages en/of
toernooien kan via Antoinette de Jong (afdeling topsport) de nodige informatie worden
opgevraagd.
Het is niet de bedoeling dat de bondsarts of de fysiotherapeut rechtstreeks wordt benaderd voor
een individuele behandeling. In voorkomende gevallen moet eerst overleg plaatsvinden met de
betreffende bondscoach. Het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport wordt hiervan op de hoogte
gebracht.
Het begeleidingsteam van de parasporters met een status beschikt over Bart van der Meulen als
fysiotherapeut, die onder andere is belast met de begeleiding en behandeling van de
parasporters. Tevens is hij aanspreekpunt voor alle medische zaken waarmee de parasporters
met een status in aanraking komen (medicijngebruik etc.). Bij afwezigheid van Bart van der
Meulen worden de honneurs waargenomen door Ingrid Hegge.
De rekening voor medische consulten op Papendal dient bij de eigen ziektekostenverzekering te
worden ingediend. Indien deze de kosten voor het consult niet vergoedt kan de rekening met de
afwijzingsbrief aan het Bondsbureau worden gezonden. Door de Technisch Directeur
paratafeltennis en/of het Hoofd Talentontwikkeling en Topsport zal worden beoordeeld of deze
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rekening vergoed kan worden.
De NTTB betaalt niet meer automatisch alle niet door de eigen ziektekostenverzekering betaalde
rekeningen. Alleen de kosten die niet via de vergoedingsregeling van Zilveren Kruis Achmea
worden betaald (ook al zit je bij een andere ziektekostenverzekering), kunnen dan na voorafgaand
overleg met het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport nog vergoed worden. De betaalde
rekeningen voor verplichte sportkeuringen die niet door de eigen ziektekostenverzekering geheel
of gedeeltelijk worden vergoed komen wel voor vergoeding door de NTTB in aanmerking.
Aangezien Zilveren Kruis Achmea op dit moment de beste ziektekostenverzekering voor sporters
heeft, is geadviseerd om per 1 januari over te stappen naar deze ziekte- kostenverzekering
(specifiek de ziektekostenverzekering voor sporters).
In bijlage 12 is een verklaring opgenomen die alle sporters met een status moeten ondertekenen.
Door deze verklaring worden de medische en technische staf in staat gesteld de relevante
medische gegevens in te zien om de trainingen hierop aan te passen. Deze verklaring is
afkomstig van bondsarts Diederik Oei en gebruikelijk o.a. bij het Sportmedisch Centrum
Papendal.

13. Dopingcontroles
Voor regels, dispensatie en dergelijke met betrekking tot dopinggebruik geldt te allen tijde het op
dat moment vigerende Dopingreglement van de WADA (World Anti Doping Agency). De regels
rond dopinggebruik zijn gemaakt in overleg met de Nederlandse Dopingautoriteit en NOC*NSF.
Meer informatie over doping en dopingregels is te vinden op de website van de Dopingautoriteit
https://www.dopingautoriteit.nl/en de Wada-website http://www.wada-ama.org/enof via de
Dopingwaaier app (voor smartphone).
Over het algemeen vinden dopingcontroles plaats bij (inter-)nationale topevenementen. Ook is
dopingcontrole buiten wedstrijdverband mogelijk.
Het gebruik van medicijnen en voedingssupplementen is uitsluitend toegestaan via de
bondscoach in overleg met de bondsarts (alleen overleg met of een verklaring van huisarts
en/of apotheek is hiervoor dus niet voldoende). Toestemming voor het gebruik van
medicijnen en/of voedingssupplementen verloopt via een meldingsprocedure. Bij het
Bondsbureau (via de medewerker topsport of via het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport)
zijn aanvraagformulieren voor toestemming verkrijgbaar en is ook informatie beschikbaar
over deze meldingsprocedure.
Zie ook de informatie op de website van de Dopingautoriteit https://www.dopingautoriteit.nl/nzvt

14. Algemene informatie
a.
NOC*NSF
NOC*NSF verstrekt via de website informatie over diverse zaken, onder andere met betrekking tot
seksuele intimidatie (zie ook bijlage 7) en de rol van ouders in topsport. Meer informatie is te
verkrijgen via het Bondsbureau.
b.
Scholingsmogelijkheden
Er zijn verschillende manieren om topsport te kunnen combineren met een opleiding.
In bijlage 8 is nadere informatie opgenomen, inclusief een verwijzing naar relevante internetsites.
c.
Sporttop.nl
Meer informatie over mogelijkheden voor talenten om gekoppeld te worden aan een ervaren
topsporter als mentor is te vinden op www.sporttop.nl.
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15. Portretrecht
a.
De sporters met een status geven de NTTB en de bondssponsors toestemming voor nietcommercieel gebruik van zijn of haar portret. Gebruik door de hiervoor genoemde partijen is niet
toegestaan, indien dat gebruik schadelijk zou zijn voor de reputatie van het selectielid of
anderszins schadelijk of beledigend is.
b.
De sporters met een status geven de NTTB toestemming om in voorkomende gevallen
trainingen en/of wedstrijden te filmen, op te nemen of op te laten nemen. De NTTB verklaart
uitdrukkelijk dat deze films of opnames en alle rechten die daarin gevestigd zijn haar eigendom
zijn.

16. Media
Verzoeken van de media worden zo veel mogelijk gehonoreerd. Het is van belang dat onze sport
aandacht krijgt. Uiteraard gaat het wedstrijd- en trainingsschema voor. Meld mediaverzoeken bij
je (bonds-)coach en bij het Hoofd Marketing & Communicatie Dennis Rijnbeek
(rijnbeek@tafeltennis.nl, 06 2410 0840). Zodoende kan via de bondsmedia extra aandacht
worden besteed aan krantenartikelen of tv-/radio-uitzendingen en kan desgewenst nog
afstemming plaatsvinden over de inhoud van het interview.

17. Tenslotte
De NTTB voldoet aan de nieuwe wetgeving voor privacy (AVG). Alle internationaal betrokken
sporters en begeleiders moeten hiervoor de nodige verklaringen tekenen. Een concept van dit
Topsportstatuut is verstrekt aan de Atletencommissie van de NTTB en de NTTB-trainers. Met de
door hen gemaakte opmerkingen is in de definitieve versie rekening gehouden.
In alle gevallen waarin dit Topsportstatuut niet voorziet beslist het Hoofd Talentontwikkeling &
Topsport. In alle gevallen waarin afwijkende afspraken van dit Topsportstatuut worden gemaakt
moeten het Hoofdbestuurslid Topsport en het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport toestemming
geven.
Voor vragen over deze uitgave kunt u zich wenden tot Achim Sialino, Technisch Directeur
paratafeltennis en/of Marcel Kraa, Hoofd Talentontwikkeling & Topsport.
Achim Sialino
Technisch Directeur paratafeltennis

Aan:
Afschrift aan:

Marcel Kraa
Hoofd Talentontwikkeling & Topsport

De sporters met een status
Betrokken verenigingen;
Afdelingen (hoofdtrainer, secretaris en Afdelingsondersteuner);
HCL (Sophie Dijkers), HJCL (Joke Wijker);
Ranglijst (Igor Heller);
Evenementenkalender (Robbert Stolwijk);
Bondscoaches (Titus Damsma, Lumen Dekker, Marcel Kraa, Johan Lieftink,
RTN- en RTC-trainers, PTTC-trainers);
Klankbordgroep ouders: VACANT;
Atletencommissie: (Arjan Huiden, Sanne de Hoop, Britt Eerland, Tanja Helle);
Bondsarts (Diederik Oei);
Fysiotherapeuten (Bart van der Meulen, Ingrid Hegge);
Hoofdbestuur; Bondsraad; Bondsbureau
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Bijlage 1

Lijst betrokken personen topsport

Naam

Functie

Merijn de Bruijn
Titus Damsma
Lumen Dekker
Gerard Dijkland
Ingrid Hegge (van Veldhoven-)
Igor Heller
Stefan Heijnis
Antoinette de Jong
Hiske Kneepkens
Marcel Kraa
Johan Lieftink
Bart van der Meulen
Diederik Oei
Rico Schuijers
Liesbeth van der Meer
Achim Sialino
VACANT
Herman IJzerman
Arjan Huiden
Sanne de Hoop / Arjan Huiden
Dennis Rijnbeek

Aanspreekmogelijkheid mentale begeleiding
Bondscoach herenlijn, RTN Oost (pilot)
Bondscoach voor paratafeltennissers, TeamNL paratrainer
Trainer voor paratafeltennissers (talentgroep), classificatie
Fysiotherapeut voor paratafeltennissers, classificatie
Jeugdranglijst
Hoofdbestuurslid Topsport
Bondsbureau medewerker Topsport
Bondsarts para TeamNL centrum
Hoofd Talentontwikkeling & Topsport, Bondscoach dameslijn
Bondscoach voor paratafeltennissers, aanspreekpunt kleding
Fysiotherapeut voor paratafeltennissers
Bondsarts
Aanspreekmogelijkheid mentale begeleiding
Vertrouwenspersoon NTTB
Technisch Directeur paratafeltennis
Contactpersoon klankbordgroep ouders
Bondsraadslid functiezetel Topsport
Bondsraadslid functiezetel Atletencommissie
Aanspreekpunten Atletencommissie
Contact Media & Communicatie

LEGENDA VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN
NTTB
Nederlandse Tafeltennisbond
NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie
ITTF
International Table Tennis Federation
ETTU
European Table Tennis Union
AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming
VOG
Verklaring Omtrent Gedrag
HCL
Hoofdcompetitieleider
HJCL
Hoofd Jeugdcompetitieleider
O19
O15
PTTC
RTN
RTC
CSE

Onder 19 (voorheen junioren)
Onder 15 (voorheen cadetten)
Para Tafeltenniscentrum
Regionaal TrainingsNetwerk
Regionaal TrainingsCentrum
Centrum voor Sport en Educatie

EJK
WJK
JOS
ES
EK
WK
OS
PS

Europese Jeugdkampioenschappen
Wereld Jeugdkampioenschappen
Jeugd Olympische Spelen
Europese Spelen
Europese Kampioenschappen
Wereldkampioenschappen
Olympische Spelen
Paralympische Spelen
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Bijlage 2

Voorwaarden statussporters

Voor alle jeugd- en seniorleden met een status is het noodzakelijk dat aan het begin van het
seizoen met de betrokken bondscoach en/of de Technisch Directeur paratafeltennis en/of het
Hoofd Talentontwikkeling & Topsport het trainingsprogramma wordt besproken. Hierbij worden de
(verenigings)trainers en/of -coaches betrokken. Het trainingsprogramma behoeft toestemming
van de Technisch Directeur paratafeltennis of het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport. In het
bijzonder wordt bij het trainingsprogramma gekeken naar de betrokken trainer(s) en een redelijke
verhouding tussen trainingstijd, reistijd en rusttijd. Verder worden in deze gesprekken door de
betrokken bondscoach en/of de Technisch Directeur paratafeltennis of het Hoofd
Talentontwikkeling & Topsport aan de coach adviezen verstrekt op welke wijze een bepaald
internationaal niveau bereikt kan worden. De bondscoach bewaakt in overleg met de andere
betrokken trainer(s) het besproken trainingsprogramma. De verantwoordelijkheid voor een
statussporter kan uitsluitend met toestemming van de verantwoordelijke bondscoach aan een
andere trainer, bijvoorbeeld een RTN- of RTC-trainer, worden gedelegeerd.
Senioren met een A-status
Met sporters die in het bezit zijn van een A-status wordt individueel een overeenkomst afgesloten,
waarin een goedgekeurd programma is opgenomen.
Senioren met een Selectie-, HP- of IT-status
Sporters met een Selectie-, HP- of IT-status moeten een door de bondscoach goedgekeurd
programma volgen. Dit programma dient uiterlijk twee maanden voor het begin van het seizoen
ingediend te worden en moet halfjaarlijks geëvalueerd worden.
Jeugd met een HP-, IT- of NT-status
Sporters met een HP-, IT- of NT-status moeten een door de betreffende bondscoach
goedgekeurd programma volgen. Dit programma dient uiterlijk twee maanden voor het begin van
het seizoen ingediend te worden en moet twee keer per jaar geëvalueerd worden.
Parasporters met een status
Parasporters met een status moeten een door de bondscoach goedgekeurd programma volgen.
Dit programma dient uiterlijk twee maanden voor het begin van het seizoen ingediend te worden
en moet twee keer per jaar geëvalueerd worden.
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Bijlage 3a Deelname EK, WK, ES en Olympisch Kwalificatietoernooi
a.
Als volgens het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport voldoende internationale prestaties
zijn geleverd of internationale perspectieven aanwezig zijn, worden de volgende spelers voor de
bovengenoemde evenementen geselecteerd op basis van het daarbij aangegeven systeem:
Toekenning via puntenlijst
OS kwalificatie enkel
OS kwalificatie team
WK individueel
WK team
ES individueel
ES team
EK individueel
EK team

Aantal mogelijke deelnemers

1
1
2
1
1
1
2
1

2
3-5
3-5
3-5
2
3-5
3-5
3-5

b.
De spelers met het hoogste aantal punten komen als eerste in aanmerking voor selectie (zie
de tabel onder letter a. hiervoor). Voor de overige plaatsen kan worden afgeweken van de
puntenlijst. Hierover vindt overleg plaats tussen de verantwoordelijke evenementencoach en het
Hoofd Talentontwikkeling & Topsport. Het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport beslist uiteindelijk.
c.

De toekenning van punten is als volgt:
e

Klassering

1

2e

½ finale ¼ finale 1/8 finale 1/16
finale

Wereldkampioenschappen
Europese Kampioenschappen
Nederlandse Kampioenschappen
Masters

200
100
10
10

160
80
8
8

120
60
5
5

80
40
2
2

Klassering

1-50

51-100

101-150

151-200 201-300

301-400

Wereldranglijst*
Klassering

100

75

50

25

18

10

1

2

3

4

5-6

7-8

Nationale Ranglijst**

10

8

6

4

3

2

40
20
-

20
10
-

* De punten voor de WR worden maandelijks geactualiseerd.
** Nationale ranglijst van alle spelers die Nederland internationaal kunnen vertegenwoordigen.
Spelers die niet op de Nederlandse ELO voorkomen omdat zij in het buitenland spelen kunnen hieraan
worden toegevoegd. Deze punten worden per laatst verschenen ranglijst geactualiseerd. Actualisatie
geschiedt in aanloop naar een selectiemoment voor een evenement.

d.
De puntenlijst wordt onder verantwoordelijkheid van het Hoofd Talentontwikkeling &
Topsport bijgehouden. De spelers en coaches kunnen de lijst te allen tijde inzien.
e.

https://www.nttb.nl/wedstrijdsport/topsport/puntenlijst-senioren/

f.
In alle gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien beslist het Hoofd Talentontwikkeling &
Topsport.
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Bijlage 3b Deelname Europese Jeugdkampioenschappen
a.
Als volgens het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport internationale prestaties zijn geleverd
of internationale perspectieven aanwezig zijn en voldaan is aan de voorwaarden voor de diverse
selecties (zoals omschreven in bijlage 2) worden de volgende teams voor de Europese
Jeugdkampioenschappen geselecteerd op basis van het daarbij aangegeven systeem:
Toekenning via puntenlijst
Jongens O19 (Onder 19)
Meisjes O19 (Onder 19)
Jongens O15 (Onder 15)
Meisjes O15 (Onder 15)

2
2
1
1

Aantal spelers (per team)
3**
3**
2**
2**

** Dit is exclusief mogelijke reserve

a.
De speler(s) met het hoogste aantal punten komen als eerste in aanmerking voor selectie
(zie de tabel onder letter a. hiervoor) voor het individuele toernooi. Hierover vindt overleg plaats
tussen de verantwoordelijke trainer en het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport. Het Hoofd
Talentontwikkeling & Topsport beslist uiteindelijk.
b.
Als bijzondere talenten, die voor het Onder 15-team in aanmerking komen, tijdens de
diverse nationale toernooien in de leeftijdscategorie Onder 19 uitkomen, kan de betreffende
Onder 15-bondscoach in het begin van het seizoen (vóór 1 november) bij het Hoofd
Talentontwikkeling & Topsport aanvragen b. niet van toepassing te verklaren. Als gevolg hiervan
worden dan alle spelers van het betreffende Onder 15-team geselecteerd zonder de verplichting
te voldoen aan de eisen van de puntenlijst.
c.
Geselecteerden voor het EJK-team dienen bereid te zijn om aan aanvullende toernooien en
stages ter voorbereiding op de EJK deel te nemen.
d.

De toekenning van punten is als volgt:
Klassering

1e

2e

½ finale** ¼ finale 1/8 finale

Europese Jeugdkampioenschappen*
Nederlandse Jeugdkampioenschappen
Nationale Jeugd Meerkampen
A-ranglijsttoernooien
Jeugdmasters
Nationale ranglijst (ELO O15 en O19)

40
8
8
2
2
2

25
5
5
1
1
1

20
3
3
0
0

Klassering

Top 10

Top 16

Top 32

ETTU (mei) ranglijst 1)

50

20

10

15
-

10
-

-

*

De hier behaalde punten blijven het daaropvolgende seizoen staan. Bij de leeftijdscategorie Onder 15
behaalde punten worden bij de categorie Onder 19 overgenomen.
** Bij de ranglijst en evenementen waarbij om de derde plaats wordt gespeeld, wordt het aantal punten zoals
vermeld bij de ½-finale slechts toegekend aan de speler die op de derde plaats eindigt.
*** Op basis van de ELO-ranglijst. Per januari en mei worden punten toegekend. Derhalve zijn er 2x 2 en
2x 1 punt te verdelen.
1) Voor de ETTU ranglijst Onder 19 is dit exclusief Onder 15 !
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De puntenlijst wordt onder verantwoordelijkheid van het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport
bijgehouden. De spelers, coaches en ouders kunnen de lijst te allen tijde inzien.
https://www.nttb.nl/wedstrijdsport/topsport/algemene-informatie-topsport/puntenlijst-jeugd/
e.
Het seizoen start met de eerste training in augustus en eindigt na de EJK. Met uitzondering
van de bij de EJK behaalde punten vervallen alle punten aan het einde van het seizoen.
f.
In alle gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien beslist het Hoofd Talentontwikkeling &
Topsport.
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Bijlage 3c Deelname EK, WK en Paralympics voor paratafeltennissers
a.
Als volgens de Technisch Directeur paratafeltennis internationale prestaties zijn geleverd of
internationale perspectieven aanwezig zijn, worden spelers voor de EK, WK en Paralympics
geselecteerd op basis van de hierna gestelde criteria.
Selectiecriteria
Paralympics

WK

EK

Aantal mogelijke
deelnemers

Max. 2 per
In 2024
(samengevoegde)
Internationale kwalificatie en vervullen
klasse
NOC*NSF-eisen voor individuele- en
dubbel/mixed deelname
Max. 3 per
In 2022
Internationale kwalificatie voor individuele- en (samengevoegde)
klasse
dubbel/mixed deelname
Max. 3 per
In 2023
De verantwoordelijke parabondscoach dient bij (samengevoegde)
klasse
de Technisch Directeur paratafeltennis een
onderbouwde voordracht in voor deelname aan
de EK. Dit is voor individuele- en dubbel/mixed
deelname van toepassing.

b.
In alle gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien beslist de Technisch Directeur
paratafeltennis.
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Bijlage 4

Richtlijnen internationale evenementen

Inschrijving voor de door of onder verantwoordelijkheid van de ETTU, de ITTF en/of IPTTC
georganiseerde evenementen moet plaatsvinden door de nationale bonden. Ditzelfde geldt voor
bepaalde andere evenementen, zoals WTT-toernooien en Open kampioenschappen. De door de
Nederlandse Tafeltennisbond ingeschreven deelnemers zijn vertegenwoordigers van Nederland
op het betreffende evenement. De NTTB verwacht dan ook van de spelers een topsportgerichte
instelling, sportief gedrag en wedstrijdfit zijn. De verantwoordelijke bondscoach zal spelers die
voor de selectie in aanmerking komen aan de Technisch Directeur paratafeltennis en/of het Hoofd
Talentontwikkeling & Topsport voordragen. Uiteraard dient de NTTB spelers te selecteren die
Nederland kunnen vertegenwoordigen. De spelers moeten volledig willen en kunnen voldoen aan
te stellen voorwaarden, bijvoorbeeld gezien de contracten met sponsors van de NTTB.
Wedstrijdfit
Als twijfel bestaat of een sporter wedstrijdfit is, wordt de volgende procedure gevolgd:
De betreffende bondscoach en de Technisch Directeur paratafeltennis of Hoofd
Talentontwikkeling & Topsport voeren een gesprek met de sporter;
De NTTB bondsarts onderzoekt de sporter;
De NTTB bondsarts bespreekt de uitkomst van het onderzoek met de sporter;
De NTTB bondsarts geeft advies aan de bondscoach en de Technisch Directeur
paratafeltennis of Hoofd Talentontwikkeling & Topsport;
De sporter (en als het door de sporter gewenst is de ouders en begeleiders) wordt door
de bondscoach en de Technisch Directeur paratafeltennis of het Hoofd Talentontwikkeling &
Topsport gehoord en in de gelegenheid gesteld nogmaals zijn visie toe te lichten;
De Technisch Directeur paratafeltennis of Hoofd Talentontwikkeling & Topsport neemt
het besluit.
Het besluit zal worden genomen in goed overleg met alle betrokkenen en in alle redelijkheid en
billijkheid.
Deelname internationale evenementen
Met enige regelmaat worden verzoeken gedaan om deel te mogen nemen aan internationale
evenementen door spelers die:
- een status hebben, maar niet zijn geselecteerd;
- geen status hebben.
Onderstaand zijn de regels opgenomen die worden gehanteerd voor deelname aan dergelijke
evenementen.
1. Indien door de NTTB wordt deelgenomen aan een internationaal evenement, vindt selectie
plaats door de verantwoordelijke bondscoach. In uitzonderlijke gevallen kunnen jeugdsporters
met een status ook voor internationale seniorenevenementen worden uitgenodigd (bijvoorbeeld
bij goede prestaties op Open jeugdkampioenschappen of de EJK). Op aanvraag van de
verantwoordelijke bondscoach wordt hierover beslist door het Hoofd Talentontwikkeling &
Topsport.
2. Als de NTTB niet kan of wil deelnemen aan een internationaal evenement hebben sporters
met een status de mogelijkheid binnen hun leeftijdsgroep (dus jeugd bij jeugdtoernooien en
senioren bij seniorentoernooien) op eigen kosten deel te nemen. In dit geval verzorgt de NTTB
alleen de inschrijving; de begeleiding moet geregeld worden in overleg met de verantwoordelijke
bondscoach en met toestemming van het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport. Olympische
Spelen, Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen,
Wereldjeugdkampioenschappen en Europese Jeugdkampioenschappen vallen niet onder deze
regeling.
3. Jeugdsporters die geen NT-status hebben, maar wel in de top-10 van de nationale
Topsportstatuut 2022-2023

Pagina 17/31

jeugdranglijst staan, kunnen een aanvraag indienen om op eigen kosten deel te mogen nemen
aan internationale evenementen. Begeleiding is verplicht en hierover dient overlegd te worden
met de betreffende (jeugd)bondscoach. De uiteindelijke beslissing met betrekking tot de aanvraag
wordt genomen door het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport in samenspraak met de
verantwoordelijke bondscoach. Inschrijving dient te gebeuren via: Internationale Toernooien
WTT/ITTF - Tafeltennis.nl
4. Van de sporters zonder een status komen voor internationale seniorenevenementen alleen
sporters die in het bezit zijn van een senioren A-licentie in aanmerking voor inschrijving. Indien
het aantal sporters zonder status het maximaal aantal in te schrijven deelnemers overschrijdt,
wordt voor het inschrijven de volgorde gehanteerd van de geschoonde Nederlandse
seniorenranglijst. Inschrijving dient te gebeuren via: Internationale Toernooien WTT/ITTF Tafeltennis.nl Voor verdere informatie over de deelname aan internationale toernooien zie ook
bijlage 9a.
5. Voor alle niet-geselecteerde sporters geldt dat deelname plaatsvindt op eigen kosten. Voor
sporters met een status wordt de coaching in overleg bepaald; sporters zonder status moeten hier
in ieder geval zelf in voorzien.
6. Een aanvraag voor deelname als hiervoor bedoeld moet worden gedaan bij het Hoofd
Talentontwikkeling & Topsport.
7. De hiervoor opgenomen regels zijn van overeenkomstige toepassing indien de NTTB niet
deelneemt aan een dergelijk evenement en waarbij inschrijving door de NTTB moet plaatsvinden.
8. Parasporters kunnen deelnemen aan internationale seniorenevenementen, ook indien zij niet
zijn geselecteerd, tot het maximaal aantal in te schrijven deelnemers. Sporters met een status
hebben daarbij voorrang op sporters zonder een status. Deelname is alleen mogelijk na overleg
met de Technisch Directeur paratafeltennis in overleg met de parabondscoach.
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Bijlage 5

Bruikleenovereenkomst

Beste speler, trainer of begeleider,
Hierbij ontvang je een pakket bondskleding van de Nederlandse Tafeltennisbond. Voor dit pakket
moet een borgsom van € 150 worden betaald. Je ontvangt hiervoor een factuur. Het pakket bestaat
uit:
- _

wedstrijdshirts, met een waarde van € 30,- per stuk;

- _

trainingsshirts, met een waarde van € 15,- per stuk;

- _

shorts, met een waarde van € 25,- per stuk;

- _

trainingspak(ken), met een waarde van € 90,- per stuk;

- _

winterjack(s), met een waarde van € 80,- per stuk;

- _

zomerjack(s), met een waarde van € 30,- per stuk;

- _

sokken, met een waarde van € 5,- per paar;

- _

handdoeken, met een waarde van € 15,- per stuk;

- _

tas, met een waarde van € 40,- per stuk.

De NTTB geeft dit pakket in bruikleen aan de speler, trainer of begeleider, dus het blijft eigendom
van de NTTB. Voor het gebruik gelden de volgende afspraken:
1. De gebruiker is verantwoordelijk voor de kleding. De gebruiker mag de kleding niet aan
anderen in gebruik afstaan of onderling ruilen.
2. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat de kleding netjes blijft. Zo dienen de
wasvoorschriften te worden opgevolgd en mag er niets in de kleding worden vermeld;
anderen moeten deze kleding ook nog kunnen gebruiken.
3. De kleding mag alleen worden gebruikt voor trainingsstages, toernooien en
wedstrijden waarvoor je door de NTTB bent uitgenodigd.
4. De kleding moet worden teruggegeven in de staat waarin deze in bruikleen is
verkregen.
Voor selectiespelers geldt, dat zij de kleding dienen in te leveren, zodra zij geen deel
meer uitmaken van de selectie.
Als je geen selectielid bent, dien je de kleding binnen twee weken na het evenement in
te leveren.
Het inleveren van de kleding gaat via de bondscoaches op Papendal.
5. Bij verlies of vermissing van kleding worden de kosten verhaald op de gebruiker (zie
bovenstaand tarief).
Aldus opgemaakt en ondertekend te
1. namens de NTTB,
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Bijlage 6

Regeling eigen bijdrage en premies

Regionale bondstraining en afdelingstrainingen (via de afdelingen):
Doelgroep:
Welpen, pupillen en sporadisch eerstejaars cadetten Tijdsduur:
afdelingen
Eigen bijdrage:
Via de afdelingen Betaling: Via de afdelingen

Via de

RTN-trainingen (via de RTN-organisatie):
Doelgroep:
onbepaald
Tijdsduur:
Via de RTN-organisatie
Eigen bijdrage:
Via de RTN-organisatie
Betaling:
Via de RTN-organisatie
Premies
Indien tijdens het seizoen bijzondere internationale prestaties worden geleverd (enkel, dubbel of
mixed), zal een premie ter hoogte van de hieronder genoemde bedragen worden uitbetaald
O15:
Behalen van een EJK-medaille (€ 250)
O19:
Behalen van een EJK-medaille (€ 300)
Voor paratafeltennis geldt:
Winnen van een enkelklasse van minimaal een 40-puntentoernooi (€ 150) Winnen
van een EK enkel (€ 500)
Behalen van een EK enkelmedaille (€ 200)
Winnen van een EK team (€ 200 per actieve sporter)
Behalen van een EK teammedaille (€ 100 per actieve sporter) Winnen van een
WK enkel (€ 1.000)
Behalen van een WK enkelmedaille WK (€ 300) Winnen van een WK team (€ 300
per actieve sporter)
Behalen van een WK teammedaille (€ 150 per actieve sporter) Winnen van een
Paralympische gouden enkelmedaille (€ 1.000)
Behalen van een Paralympische medaille, zowel enkel als team (€ 250) Behalen
van een Paralympische enkelmedaille WK (€ 300)
Behalen van een Paralympische teammedaille (€ 300 per actieve sporter)
Behalen van een Paralympische teammedaille (€ 150 per actieve sporter)
De premie kan middels een declaratieformulier bij het Bondsbureau (jong@tafeltennis.nl) worden
opgevraagd.
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Bijlage 7

Informatie over preventie seksuele intimidatie

NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels
opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn
vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te
geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan.
Wat verstaan we onder seksuele intimidatie?
Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als
ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
Seksuele intimidatie kan voorkomen tussen sporters onderling, tussen kader onderling en tussen
sporters en kader. Het is een breed begrip. Dubbelzinnige grapjes, onverwachte aanrakingen en
pin- ups in de verzorgingsruimte kúnnen als intimiderend worden ervaren.
Ook ondubbelzinnige, strafbare vormen van seksueel misbruik, zoals aanranding en verkrachting,
vallen onder seksuele intimidatie. Dergelijke vormen van seksuele intimidatie beginnen vaak met
'onschuldige' vormen van intimidatie.
Nadere informatie over seksuele intimidatie, de gedragsregels ter preventie en hoe te handelen is
te vinden via:
https://centrumveiligesport.nl/grensoverschrijdend-gedrag/seksuele-intimidatie-en-misbruik
Hier staan folders voor sporters, jeugd, ouder en trainers.
https://centrumveiligesport.nl/media/1059/nocnsf-folder-seksuele-intimidatie-voor-sporters.pdf
https://centrumveiligesport.nl/media/1057/nocnsf-folder-seksuele-intimidatie-jeugd.pdf
https://centrumveiligesport.nl/media/1058/nocnsf-folder-seksuele-intimidatie-voor-ouders-7161904.pdf
https://centrumveiligesport.nl/media/1060/seksuele-intimidatie-informatie-voor-trainers.pdf
De gedragsregels zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF. NOC*NSF is
de bundeling van de sport in Nederland: negentig landelijke sportorganisaties zijn hierbij
aangesloten.

De vertrouwenspersoon seksuele intimidatie voor de Nederlandse Tafeltennisbond is Liesbeth
van der Meer, telefoon 06 3612 1487, e-mail Vertrouwenscontactpersoon@tafeltennis.nl.
Het NOC*NSF Centrum Veilige Sport is op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.30 uur op
0900 202 5590 (gratis).
Chatten kan tussen 16.00 en 6.00 uur via Chat met Fier - sport - Chat met Fier - sport
Een e-mail kan gestuurd worden via centrumveiligesport@nocnsf.nl.
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Bijlage 8

Scholingsmogelijkheden

Voor jonge sporters zijn er mogelijkheden om de lessen te volgen via scholen waar leren en
topsport gecombineerd kan worden. Nadere informatie is te vinden via de internetsite
Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport (evot.nl).
Voor de sporters vanaf 15 jaar en ouder zijn er eveneens diverse mogelijkheden om sport en
opleiding te combineren.
Meer informatie over de verschillende opleidingen is te vinden op https://www.cruyffcollege.nl/
TeamNL centrum is een combinatie van topsport en een opleiding via Beekdal (Voortgezet
Onderwijs) en HAN (MBO/HBO) TeamNL centrum toegelicht - Papendal
HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) www.han.nl
Beekdal Lyceum Home (beekdallyceum.nl)
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Bijlage 9a Gedragsregels voor internationale seniorentoernooien
De Nederlandse ploeg hanteert voor het bezoek van internationale toernooien een aantal
gedragsregels. Het is onmogelijk alle mogelijke situaties of omstandigheden in detail te
omschrijven.
Voor alle mogelijke kwesties geldt als uitgangspunt dat de Nederlandse ploeg een team
vormt dat volledig zelfstandig functioneert.
Hieruit vloeien onder andere de volgende gedragsregels voort:
1. De verantwoordelijkheid tijdens het internationale toernooi of de stage, inclusief de heen- en
terugreis, ligt bij de begeleiders/coaches. Eindverantwoordelijk is de bondscoach. In het geval dat
er geen bondscoach aanwezig is, is de aangewezen begeleider/coach verantwoordelijk.
2. Het gebruik van medicijnen (denk ook aan pijnstillers) moet in overleg gebeuren met de
verantwoordelijke begeleider/coach. Hetzelfde geldt voor voedingssupplementen. In dergelijke
middelen kunnen stoffen aanwezig zijn die in het kader van de dopingregels niet toegestaan zijn.
Gebruik de Dopingwaaier app om te controleren of je de juiste medicijnen hebt. De sporters
moeten dit voor het begin van ieder toernooi aan de coach aangeven.
3. Tijdens wedstrijddagen wordt in de speelzaal altijd (zichtbaar) de verstrekte actuele
bondskleding gedragen. Andere kleding is niet toegestaan in de speelzaal. In het hotel mag geen
kleding van concurrerende merken of andere sponsoren gedragen worden
Uitzonderingen op deze regel zijn er alleen als deze op basis van de afspraken in het
Topsportstatuut, voorafgaande aan het toernooi, met het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport
zijn gemaakt.
4. De wedstrijden van andere Nederlandse teams of spelers worden zoveel mogelijk als groep
aangemoedigd.
5. Het is spelers niet toegestaan om op eigen gelegenheid activiteiten te gaan ondernemen.
Wij zijn op een internationaal toernooi om onze sport te beoefenen. Uitgaan of afspraken met
andere sporters etc. zijn duidelijk niet de bedoeling.
6. Spelers begeven zich niet op de hotelkamers van spelers van andere landen of van
Nederland. Hetzelfde geldt voor spelers van andere landen of Nederlanders voor de hotelkamers
van onze spelers. De verantwoordelijke begeleider mag toestaan, dat spelers van hetzelfde team
wel samen op een kamer mogen zijn.
7. De tijden van training, inspelen, footing, maaltijden, slapen en rusten zullen vooraf door de
coaches afzonderlijk of gezamenlijk bekend worden gemaakt i.v.m. de wisselende speeltijden.
8.
Iedere sporter moet wedstrijdfit zijn. De sporter is hiervoor verantwoordelijk. Zijn er twijfels of
een sporter wedstrijdfit is, dan wordt de procedure zoals beschreven in bijlage
4 gevolgd. Als dat niet of maar beperkt mogelijk is beslist de verantwoordelijke bondscoach of (als
geen bondscoach aanwezig is) de aangewezen begeleider.
9.
Tips:
Stop je batje, rubbers, schoenen, sokken, een shirt en een broekje in je handbagage
en controleer je reserve bat!
Plakken: Verboden. Er zullen tijdens het toernooi testen worden uitgevoerd op rubbers
en batjes (frames).
Topsportstatuut 2022-2023
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10. De Nederlandse sporters gedragen zich volgens de internationale FAIR PLAY regels en
volgens het Topsportstatuut. Als hier onduidelijkheden of vragen over zijn kunnen deze aan de
bondscoaches of het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport worden gesteld.
11. Over alle punten die hier niet expliciet zijn benoemd heeft de verantwoordelijke begeleider/
coach ter plekke beslissingsbevoegdheid.
12. Als deze gedragsregels niet worden nageleefd zullen de verantwoordelijke trainer en het
Hoofd Talentontwikkeling & Topsport zich beraden over de maatregelen die genomen worden.
13. Uitzonderingen op deze regels kunnen bij de verantwoordelijke begeleider vooraf
aangevraagd worden. Er moet schriftelijk toestemming zijn verleend.
Veel succes en met sportgroet,

Marcel Kraa
Hoofd Talentontwikkeling & Topsport
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Bijlage 9b Gedragsregels EJK
De Nederlandse ploeg hanteert voor de Europese Jeugdkampioenschappen een aantal
gedragsregels. Het is onmogelijk alle mogelijke situaties of omstandigheden te omschrijven.
Voor alle mogelijke kwesties geldt als uitgangspunt dat de Nederlandse ploeg een team
vormt dat volledig zelfstandig functioneert.
Hieruit vloeien onder andere de volgende gedragsregels voort.
De verantwoordelijkheid tijdens de EJK, inclusief de heen- en terugreis, ligt bij de
begeleiders. Eindverantwoordelijk zijn de bondscoach en de chef d’équipe.
1.

Het gebruik van medicijnen (denk ook aan pijnstillers) moet in overleg gebeuren met de
teamcoach of met de chef d'équipe. Hetzelfde geldt voor voedingssupplementen. In dergelijke
middelen kunnen stoffen aanwezig zijn die in het kader van de dopingregels niet toegestaan zijn.
2.

Het gebruik van sociale media of gamen is toegestaan, maar mag uiteraard op geen
enkele wijze de sportieve prestaties tijdens het toernooi of de stage beïnvloeden. Binnen ieder
team worden door de betreffende coach hierover nog nadere afspraken gemaakt.
3.

Tijdens wedstrijddagen wordt altijd (zichtbaar) de verstrekte actuele bondskleding
gedragen. Kleding die is verstrekt boven het basispakket dient na de EJK weer te worden
ingeleverd.
4.

Tijdens de dagen van het teamtoernooi bepalen de teams zelfstandig met hun eigen
coach de planning. Uitgangspunt is dat alle activiteiten als team plaatsvinden.
Tijdens het individuele toernooi worden, afhankelijk van het tafel-tijdschema, de coaches
aangewezen. Uitgangspunt is dat de teamcoaches zoveel mogelijk hun eigen spelers begeleiden.
In het uiterste geval coachen spelers elkaar. De spelers zijn tijdens het individueel toernooi zelf
verantwoordelijk voor het op tijd en goed voorbereid aan de tafel verschijnen.
5.

De wedstrijden van andere Nederlandse teams of spelers worden zoveel mogelijk als
groep aangemoedigd.
6.

Als spelers op eigen gelegenheid activiteiten willen ondernemen gebeurt dit uitsluitend in
overleg met en met instemming van de teamcoach of de chef d'équipe. Dit geldt bijvoorbeeld ook
voor het heen en weer gaan vanuit de speelzaal naar het hotel. In dat geval zal altijd één van de
begeleiders aanwezig zijn.
7.

Spelers begeven zich niet op de hotelkamers van spelers van andere landen of van
Nederland. Hetzelfde geldt voor spelers van andere landen of Nederlanders voor de hotelkamers
van onze spelers.
8.

Voor contacten met aanwezige ouders of andere belangstellenden gelden de volgende
afspraken: Na elke wedstrijddag is er 15 minuten gelegenheid voor contact met de daar
aanwezige ouders. De coaches bepalen het tijdstip waarop dit kan gebeuren. Wanneer in
dringende gevallen toch contact met de ouders nodig is vindt dit contact alleen plaats na overleg
met en met instemming van de teamcoach.
9.

Zoals uit punt 1 volgt, hebben aanwezige ouders of andere belangstellenden tijdens de
EJK geen verantwoordelijkheid voor de spelers. Zij hoeven dus bijvoorbeeld geen zorgen te
hebben over coaching, eten en drinken of de vuile was. Vragen hieromtrent worden door de
aanwezige ouders of andere belangstellenden via de chef d'équipe aangekaart.
10.
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Het is niet de bedoeling dat aanwezige ouders of andere belangstellenden bij de spelers
in het hotel van de Nederlandse ploeg op bezoek komen, behalve als zij hiertoe door de
begeleiders worden uitgenodigd.
11.

De tijden van training, inspelen, footing, maaltijden, slapen en rusten zullen vooraf door
de coaches afzonderlijk of gezamenlijk bekend worden gemaakt i.v.m. de wisselende speeltijden.
12.

Iedere sporter moet wedstrijdfit zijn. De sporter is hiervoor zelf verantwoordelijk. Zijn er
twijfels of een sporter wedstrijdfit is, dan wordt de procedure zoals beschreven in bijlage 4 van het
Topsportstatuut (Richtlijnen internationale evenementen) gevolgd. Als dat niet of maar beperkt
mogelijk is beslist de chef d’équipe.
13.

De spelers van het Nederlands team hebben een vaste plaats op de tribune mits dat qua
accommodatie mogelijk is. Hier zullen allen zitten wanneer er geen wedstrijden zijn. Alleen
wanneer spelers bij een wedstrijd van een Nederlandse speler deze willen aanmoedigen kunnen
ze op een andere plaats gaan zitten (in de buurt van de wedstrijd).
14.

Voeding: Per dag bij voorkeur 2 stuks fruit, soep en pasta, geen suikerhoudende dranken
en gematigd snoep.
15.

Tijden: Bij voorkeur 3 uur voorafgaande aan een wedstrijd opstaan; 1½ uur voor
aanvang van de wedstrijd aanwezig in de sporthal;
Vóór en na de wedstrijd 5 á 10 minuten het gehele team bij elkaar.
16.

17.

o
o
o
o
o
o

Overige afspraken:
De opstelling van de teams wordt zoveel mogelijk de avond voor de te spelen wedstrijd door
de coach bekend gemaakt.
In sommige gevallen is dat niet altijd mogelijk en kan hiervan dus worden afgeweken.
Het gehele team bekijkt de finales.
Tijdens de rustdag wordt gezamenlijk gegeten, getraind, gerust en activiteiten ondernomen.
De voorbereiding op een wedstrijd gebeurt in afzondering.
Er zit, indien mogelijk en gewenst, een 2e coach op de bank i.p.v. een (4e of 5e) speler.

18. Reis:

o
o
o

Minimaal 2 uur vóór vertrek aanwezig op Schiphol.
Informeer bij vertraging direct je coach of een andere begeleider.
Na een douanecontrole wachten de spelers op hun begeleidende coach.

19. VERPLICHT!

-

Stop je batje, rubbers, schoenen, sokken, een shirt en een broekje in je handbagage!
Plakken: Verboden. Er zullen tijdens het toernooi testen worden uitgevoerd op rubbers en
batjes (frames).
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Bijlage 10 Privé sponsoring
Het Hoofdbestuur heeft besloten tot de volgende regeling:
•
Privé sponsoruitingen zijn uitgesloten wanneer Nederland zich als team presenteert.
•
Privé sponsoring is toegestaan als een toernooi op eigen kosten wordt gespeeld
•
Privé sponsoring kan worden toegestaan wanneer spelers aan een individueel toernooi
deelnemen dat niet wordt gecombineerd met een teamtoernooi; dit betekent dat het NIET
kan bij evenementen zoals bijvoorbeeld de EJK waarbij eerst een teamtoernooi wordt
gespeeld met aansluitend een individueel toernooi.
•
Bij alle Paratoernooien waar geen teamtoernooi meer gespeeld wordt, moet alleen met
dubbel en mixed rekening gehouden worden.
•
Privé sponsoring wordt onder bovengenoemde voorwaarden toegestaan op de borst ter
grootte van 40 cm2.
De sponsoruitingen moeten van het shirt verwijderd kunnen worden zonder dat het shirt wordt
beschadigd en zonder dat zichtbaar blijft waar de uiting gezeten heeft.
Mocht het niet mogelijk zijn om de uitingen te verwijderen of mocht het niet mogelijk zijn de
uitingen te verwijderen zonder dat dit zichtbaar blijft, dan wordt de speler verantwoordelijk
gehouden voor de kosten van het shirt.
De kosten voor het ontwerpen/maken/aanbrengen/verwijderen van de uitingen komen volledig
voor rekening van de speler of diens sponsor.
Het besluit van het Hoofdbestuur om privé sponsoring toe te staan of niet toe te staan is bindend.
Deze maatregel is van tijdelijke aard en onlosmakelijk verbonden aan de huidige afspraken met
Posno Sport. Bij nieuwe contractanten en/of contractperioden volgen (zo nodig) nieuwe richtlijnen.

Topsportstatuut 2022-2023

Pagina 27/31

Bijlage 11 Financiële regelingen op Papendal
(momenteel alleen voor parasporters van toepassing)
Groepen:
1.
A-status
2.
Selectiestatus
3.
HP-status
4.
IT-status

5. NT-status
6. Gasten
7. Sparring (op uitnodiging)

De eettijden worden door de bondscoaches zodanig afgestemd, dat deze met de trainings- en
rusttijden goed te combineren zijn.
Overnachtingskosten en mogelijke huurondersteuning (Sporters die in aanmerking komen voor een
stipendium van NOC*NSF komen niet in aanmerking voor huurondersteuning door de NTTB ! )
GROEP

1
2
3
4
5
6
7

Ondersteuning in de huurkosten bij permanent verblijf *
(Papendal)

Ondersteuning in de huurkosten bij permanent verblijf *
(Warnsborn)

Kosten 08/2022: € 295,- tot 325,p.m. (afhankelijk van indexering)

Kosten 08/2022: € 350,- tot 400,p.m. (afhankelijk van indexering)

€ 0,€ 100,€ 0,€ 125,- p.m.
€ 125,- p.m
Nvt
Nvt

€ 0,€ 100,€ 0,€ 125,- p.m.
Nvt
Nvt
Nvt

* Sporters die permanent op Papendal verblijven betalen een vast bedrag per maand. Dit is inclusief
huurondersteuning en maaltijden.

Voor de indeling in de diverse groepen kun je het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport of een
van de bondscoaches raadplegen.
Wij gaan ervan uit iedereen duidelijkheid te hebben gegeven en wensen jullie een succesvol
seizoen toe.
In overleg met de technische staf,
Achim Sialino
Technisch Directeur paratafeltennis
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Bijlage 12 Toestemmingsverklaring

Toestemmingsverklaring
Hierbij geef ik toestemming dat de resultaten van mijn sportkeuring, uitgevoerd door Sport
Medisch Centrum Papendal, kunnen worden gestuurd aan de bondscoach van de NTTB, de
bondscoaches dames-/herenlijn en de parabondscoach van de NTTB, de conditietrainer van
NOC*NSF, de Technisch Directeur paratafeltennis en het Hoofd Talentontwikkeling & Topsport
van de NTTB.
Diegenen die op basis van het Topsportstatuut de medische gegevens ter beschikking krijgen
zullen hier mee vertrouwelijk omgaan en de regelgeving inzake privacy daarin respecteren. Zij
hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend

Arnhem, ..................................................... (datum)
Naam: …………………………………………………………

Handtekening: ……………………………………………….
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Bijlage 13 Leeftijdsgrenzen
Voor dit seizoen (2022-2023) zijn de leeftijdsgrenzen als volgt:
NATIONAAL
Onder 11
Onder 13
Onder 15
Onder 17
Onder 19
Onder 23
Senioren

geboren op 1-1-2012 of later
geboren tussen 1-1-2010 t/m 31-12-2011
geboren tussen 1-1-2008 t/m 31-12-2009
geboren tussen 1-1-2006 t/m 31-12-2007
geboren tussen 1-1-2004 t/m 31-12-2005
geboren tussen 1-1-2000 t/m 31-12-2003
geboren vóór 1-1-2004
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Bijlage 14 Overgang naar nieuw beleid
In het seizoen 2022-2023 zal nog een overgangsperiode naar het nieuwe beleid gelden zolang
niet alle RTN'en zijn uitgerold. RTN Oost en RTN Limburg zijn actief. Gesprekken voor het
opstarten van nieuwe RTN'en zijn gaande.
In het seizoen 2022-2023 worden aanvullende trainingsdagen voor O11 t/m O15 georganiseerd
voor de regio's waar nog geen RTN is opgestart.
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