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Beste tafeltennissers en andere geïnteresseerden,

2022 was een historisch jaar voor de NTTB. In de bondsraadsvergadering van november viel het besluit 
tot opheffing van de afdelingen. Er is één Nederlandse Tafeltennisbond, waar we allemaal samen deel 
van uitmaken.

We zijn het gelukkig alweer bijna vergeten, maar 2022 startte met een lockdown. Gelukkig ging daarna 
de sport en de maatschappij weer open. Onze verenigingen bleken veerkrachtig, resulterend in een 
prachtige stijging van het aantal lidmaatschappen. In 2019 rapporteerden we voor het eerst in jaren een 
ledenstijging en boven dat aantal zitten we nu weer!

Helaas kwam de energiecrisis als opvolger om de hoek krijgen. Ook hiermee worstelen veel 
verenigingen. De georganiseerde sport probeert de overheid te beïnvloeden om betere financiële 
regelingen voor de sport te bewerkstelligen.

Sportief hoogtepunt was de wereldtitel voor Kelly van Zon en Jean-Paul Montanus op het WK 
Paratafeltennis, met in totaal vier medailles. Diverse jonge speler presteerden op Europese toernooien 
voor zowel senioren als jeugd. 

De Nationale Evenementen waren weer (vrijwel) allemaal terug. Een NK-A in oktober, drie 
eredivisiefinales en diverse jeugd- en andere toernooien.

Andere activiteiten waren er ook genoeg. Soms digitaal omdat het kan en niet omdat het moest. En ook 
in fysieke vorm, zoals het Verenigingscongres.

Geniet van een jaar in foto’s! De NTTB zijn en blijven we samen!

Jan Simons

Voorzitter Nederlandse Tafeltennisbond

Voorwoord
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TEAM NL - WK PARA
In november behaalde Nederland maar liefst 4 
medailles bij de Wereldkampioenschappen in Spanje. 



WEDSTRIJDSPORT – NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN

Het was weer een geslaagd NK in Zwolle met bij de dames Emine
Ernst als winnares. Bij de heren wist ‘Good Old’ Trinko Keen zijn 7e 
titel individuele titel te bemachtigen.

v.l.n.r.: Yana Timina, Emine Ernst, Tali Cohen Emine Ernst en Trinko Keen v.l.n.r.: Barry Berben, Trinko Keen, 
Milo de Boer, Martijn de Vries



OPLEIDINGEN
Het afgelopen jaar veel zijn
Scheidsrechters 3 opgeleid. 
Daarnaast zijn we weer twee 
Toernooileiders 3 rijker en 
werden veel
Tafeltennistrainers opgeleid..



WEDSTRIJDSPORT – FINALE EREDIVISIE

Kampioen van Nederland 2021-2022
Dames: VTV Nieuwegein

WEDSTRIJDSPORT – FINALE EREDIVISIE

De finales bij TTV Hilversum werden vooral in het voorjaar in de strijd om het algehele landskampioenchap druk bezocht. In december werd er 
gestreden om de najaarstitel die gewonnen werd door de regerend landskampioenen. 

Kampioen van Nederland 2021-2022
Heren: De Boer Taverzo 1

Kampioen van Nederland 2021-2022
Jeugd: Smash ‘70

Kampioen najaar 2022
Dames: VTV Nieuwegein

Kampioen najaar 2022
Heren: De Boer Taverzo 1



TEAM NL – EK U21

Drie Nederlandse deelnemers bij de Europese Kampioenschappen
O21 jaar; Emine Ernst, Karlijn van Lierop en Kas van Oost. 
Laatstgenoemde wist daar bij de beste 24 spelers te eindigen.



SPORTPARTICIPATIE –
SCHUIFTAFELTENNIS
Is enorm in opkomst en wordt
aan verschillende doelgroepen
aangeboden: jonge jeugd, 
spelers met een beperking en 
ouderen.

Onderstaand filmpje is 
gemaakt bij
Tafeltennisvereniging Budilia.

https://youtu.be/fq6h-EoYqMM


WEDSTRIJDSPORT – NTTB Zomercompetitie

Een pilot in 2022, in de regio ZuidWest. Een
aanvullende competitievorm voor senioren in de 
maand juni, waarbij deelnemers per week kunnen
bepalen of ze meedoen. De ruim 60 deelnemers
hebben deze pilot met 'zeer tevreden' beoordeeld.



SPORTPARTICIPATIE – NTTB TAFELTENNISKAMP

Na 2021 ook in 2022 een volledig volgeboekt 
Zomerkamp (64 deelnemers)! We hebben 
wederom op een veilige en verantwoorde wijze 
een sportief en gezellig kamp kunnen 
organiseren. In 2023 volgt een jubileumeditie, 
nummer 10!



WEDSTRIJDSPORT – (JEUGD)MASTERS
Dit jaar stond na drie jaar De Masters weer op de kalender, op een mooie locatie 
in Wageningen. Tanja Helle was de verrassende winnares bij de dames. Bij de 
heren behaalde Laurens Tromer zijn 4e titel. De titel bij de Jeugdmasters ging bij 
de meisjes naar Jitte de Klerk en bij de jongens naar Mads Oomen.



TOPSPORT – TALENTONTWIKKELING
Dit jaar geen team voor meisjes O15 
naar het EJK. Wel drie meisjes (Jitte
de Klerk, Faya Vooys en Lynn 
Schijven) naar het International 
Youth Festival in Hongarije om 
internationale ervaring op te doen.



VERENIGINGSONDERSTEUNIG – SPORTAKKOORD
Eind dit jaar loopt Sportakkoord deel 1 af. Er zijn 6502 clubs versterkt (de doelstelling was 5000 sportclubs). En er zijn nu 118.125 
trainers, coaches en bestuurders versterkt (de doelstelling was 100.000). De NTTB en de verenigingen hebben hier flink van mee 
kunnen profiteren. En er komt een vervolg: Sportakkoord deel 2. 



TEAM NL – EJK BELGRADO

Dit jaar drie teams bij de 
Europese
Jeugdkampioenschappen in 
Belgrado (Servië). Een
geslaagd EJK met een
mooie prestatie van de 
jongens O19. Kas van Oost, 
Gabrielius Camara, Barry 
Berben en Milo de Boer 
promoveerden onder
leiding van coach Jochem 
de Hoop naar de 1e 
categorie.



WEDSTRIJDSPORT – Table Stars Duo pre-competitie (pilot)

Een nieuwe competitievorm waarvan de pilot in ZuidWest
heeft plaatsgevonden. Kinderen die nog niet deelnemen 
aan de reguliere competitie d.m.v. een flexibelere 
competitievariant kennis laten maken met 
de wedstrijdsport. Leuke en gezellige ontmoetingen, veel 
wedstrijden, gezamelijke warming-up en eindspelen. Het is 
een succes gebleken!



BONDSRAAD – ORGANISATIE-ONTWIKKELING
Dit jaar werd de Bondsraadvergaderingen weer fysiek gehouden 
op het bondsbureau. In november werd het verrichtingsplan 
organisatie-ontwikkeling goedgekeurd en gaan we per 1-1-2023 
een nieuwe fase in.



TEAM NL – KWALIFICATIE EK 2023

Het herenteam heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde. Ook de dames zitten nog in de race voor
deelname aan het EK in 2023. Beide teams spelen in 2023 verder.



SPORTPARTICIPATIE - SPORTBESTUURDERSPLATFORM
Sportbestuurdersplatform is de community die vertegenwoordigers, bestuurs- en commissieleden van clubs on- én offline met 
elkaar verbindt waardoor het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen makkelijker wordt. Elkaar helpen, informeren en 
inspireren. Kortom: samen werken aan sterke clubs!
Samen met NOC*NSF en andere sportbonden maken we dit platform mogelijk. Daarbij werken we nauw samen met de 
Judobond en de Honk- en Softbalbond om kennisdeling nóg waardevoller en leuker te maken!

Maak hier kennis met het 
sportbestuurdersplatform

https://youtu.be/btZMpu7VMbM
https://youtu.be/btZMpu7VMbM


NEDERLANDSE LOTERIJ
De Nederlandse Loterij heeft in september bekend gemaakt 10 jaar 
lang hoofdsponsor te zijn van TeamNL en daarmee ook van TeamNL 
Tafeltennis. Daarnaast ontvangt de NTTB al jaren de jaarlijkse 
afdracht van deze belangrijke partner van de sport.

https://youtu.be/c7LkZtKMMhc


SPORTPARTICIPATIE - OLDSTARS

Met OldStars tafeltennis biedt het Nationaal Ouderenfonds in samenwerking met de 
Nederlandse Tafeltennisbond een aangepaste spelvorm aan voor tafeltennis op 
latere leeftijd. In maart stonden er drie kick-offs op de agenda voor het OldStars
tafeltennis programma. Bekijk hieronder ook het filmpje met Bettine Vriesekoop en 
Erik Scherder.

https://youtu.be/gbPmXvrSiow


SPORTPARTICIPATIE - NK BEDRIJFSTAFELTENNIS
Het was een zeer geslaagde derde editie met Caveo als winnaar van het 
bedrijfsklassement. Tevens is Caveo Zilveren Partner geworden en zal in op 
zondag 26 maart 2023 de vierde editie van het Caveo NK Bedrijfstafeltennis 
gespeeld gaan worden. 



TEAMNL – EK MUNCHEN

Shuohan Men wist het hoofdtoernooi te bereiken maar werd
daar uitgeschakeld door de sterke Roemeense Samara. Britt 
Eerland moest zich vanwege een blessure afmelden voor het 
enkelspel nadat zij in het mixed dubbelspel met Benedek Olah
de laatste 32 bereikte.



SPORTPARTICIPATIE - VERENIGINGSCONGRES
Dit jaar in het teken van ‘De kracht van (ver)binden. Ruim 60 bestuurders en 
kaderleden namen actief deel aan het congres en de workshops waardoor we 
kunnen terugkijken op een waardevolle en geslaagde editie.  



SPORTPARTICIPATIE – DIGITALE WEEK VAN VERENIGINGSONTWIKKELING
Het traditionele bezoek aan de Afdelingen vond digitaal plaats. Niet 
meer per Afdeling, maar per thema. Totaal zijn er zes presentaties 
gegeven, verspreidt over meerdere dagen in de week van 19 t/m 22 
september.



COMMUNICATIE – NOS BIJ NK

Op zondag 26 maart was de NOS de 
hele dag aanwezig om een mooie
reportage te maken van de 
finaledag. De reportage is terug te
kijken op:

https://www.npostart.nl/nos-studio-
sport-live/23-10-
2022/POW_05428332

https://www.npostart.nl/nos-studio-sport-live/23-10-2022/POW_05428332
https://www.npostart.nl/nos-studio-sport-live/23-10-2022/POW_05428332
https://www.npostart.nl/nos-studio-sport-live/23-10-2022/POW_05428332


DUURZAAMHEID
Verenigingen verduurzamen, al dan niet genoodzaakt door de energiecrisis. Partner Tlight kan
tafeltennisverenigingen voorzien van de juiste LED-verlichting om zo te energie besparen. 
Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland energielabel C of beter hebben. Het 
bondsbureau in Nieuwegein heeft energielabel A, een laadpaal en zonnepanelen op het dak.  
Voor Topsport wordt niet gevlogen als de reisafstand en -tijd met alternatieve opties, te 
overzien is.



WEDSTRIJDSPORT – NATIONALE JEUGD MEERKAMPEN

Een pittig en lang weekend voor de deelnemende jongens en meisjes. Door corona kon de 
halve finale in februari nog niet gespeeld worden waardoor besloten is de halve finale en 
finale in één weekend in Panningen te spelen.



VERENIGINGSONDERSTEUNING
Met communicatie en coördinatie helpen we 50 clubs met 50.000 euro extra subsidie voor extra ondersteuning bij activiteiten vanuit de actie 
‘1.000 euro voor je club’.





De NTTB bedankt haar partners, suppliers en sponsoren voor hun support in 2022

http://www.ttsport.nl/
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