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Vereniging van Tafeltennistrainers (VVTT) 
 
 

Algemeen jaarverslag 2007 
 
Doelstelling 
In de statuten - in artikel 3 - is de doelstelling van de VVTT als volgt omschreven: het beharti-
gen van de belangen van haar leden en van het beroep train(st)er in de tafeltennissport en het 
bevorderen van de beroepskundigheid van haar leden. 
 

Bestuurssamenstelling en bestuurlijke activiteiten 
In de algemene ledenvergadering van de VVTT op zaterdag 15 december 2007 in Houten is 
Ellen Klatt benoemd tot bestuurslid van de VVTT. Zij was reeds bestuurslid ad interim vanaf 
15 januari 2007. 
Op maandag 17 december 2007 zijn de actuele gegevens van de bestuursleden verwerkt in 
het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel (dossiernummer 40482006). 
 
Het bestuur is in 2007 vijf maal bij elkaar gekomen: op 15 januari (in Vlaardingen), 26 febru-
ari (in Amersfoort), 2 juli (in Schiedam), 23 oktober (in Amersfoort) en 10 december (bij HBC 
in Heemstede) zijn bestuursvergaderingen gehouden. 
 
Met de NTTB is er zowel op het terrein van de breedtesport als op het terrein van de top-
sport geen formeel overleg geweest. Het opstappen van de NTTB-hoofdbestuursleden Mar-
tien Piereij en René Hijne is hier debet aan. 
 

Technische bijeenkomsten 
In het kalenderjaar 2007 zijn door de VVTT twee landelijke technische bijeenkomsten geor-
ganiseerd. De bijeenkomst met Trinko Keen op vrijdag 6 april was een groot succes: maar 
liefst 37 trainers hadden zich opgegeven voor deze bijeenkomst op goede vrijdag. In het 
middagprogramma ging Trinko dieper in op vier stadia in de ontwikkeling van een topspeler: 
beginner, talent, aankomend topsporter en topspeler. Hij behandelde deze fases aan de 
hand van zijn eigen carrière en ging daarbij dieper in op de rol die een trainer moet spelen in 
die fases. In de eerste fase is de rol van de trainer, de basistrainer, met name gericht op het 
plezier in de sport en het verwerven van technische basisvaardigheden. In de tweede fase is 
de rol van de trainer leidinggevend: het belangrijkste is dat de speler leert goed te trainen. 
Voorbeelden van betere spelers (die dan ook echt goed trainen) zijn in deze fase erg be-
langrijk. In de derde fase maakt de speler de keuze voor topsport. De rol van de trainer 
wordt meer zakelijk; hij leert de speler dat tafeltennis een beroep is en begeleidt de speler in 
de keuzes die hij daarbij moet maken. In de laatste fase is de speler inmiddels een topspeler 
geworden; de rol van de trainer is aanvullend geworden. Hij vervult een rol die op dat mo-
ment van de carrière van die betreffende speler nodig is. 
 
Het avondprogramma was een forumdiscussie; in het forum zaten Trinko, Achim Sialino 
(hoofd topsport van de NTTB) en Peter Joëls (hoofdtrainer tafeltennisvereniging TOGB); de 
voorzitter van de VVTT, Luc Janssen, was discussieleider. Aan de deelnemers was in de 
uitnodiging gevraagd om stellingen in te zenden. Uit de inzendingen werden door de deel-
nemers drie stellingen gekozen die de leidraad vormden voor de discussie. De volgende 
stellingen zijn besproken: 
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• Nederlandse trainers zijn niet gemotiveerd genoeg om de top te halen; 

• In de ideale situatie heeft de clubtrainer de technische eindverantwoordelijkheid over 
de speler; in onderling overleg met de bondstrainer(s) worden de aandachtspunten 
vastgesteld; 

• Nederlandse bondstrainers moeten uitdragen hoe zij zien dat tafeltennis aan begin-
ners geleerd dient te worden. Dit zou bijvoorbeeld vergezeld kunnen gaan van een 
duidelijke instructievideo. 

Deze stellingen leverden aardige discussies op. De oplettende trainers hebben op verschil-
lende manieren de kernboodschap van Trinko gemerkt: als je je doelstellingen wilt halen (en 
de top wilt halen), dan moet je de omstandigheden die daarbij horen zelf creëren. Excuses 
spelen daarbij geen rol: je bent zelf verantwoordelijk voor de randvoorwaarden. 

Op zaterdag 15 december waren Niels Aarden en Peter Heystek de inleiders bij een tech-
nische bijeenkomst over het gebruik van hulp- en dwangmiddelen bij tafeltennistrainingen. 
Tafeltennis is een zeer moeilijke technische sport. Het (aan-)leren van de verschillende tech-
nieken kost veel tijd en energie. Het gebruik van verschillende hulp- en/of dwingende 
middelen maakt het een stuk gemakkelijker om die technieken sneller en beter aan te leren 
en te verfijnen. Tijdens deze bijscholing werden verschillende middelen gedemonstreerd 
waarmee trainers aan de slag kunnen. De bijeenkomst werd georganiseerd in de accommo-
datie van HTTC in Houten. Tijdens de lunch van deze bijeenkomst werd de algemene leden-
vergadering van de VVTT gehouden. 

 
De regionale bijscholingen worden sinds een paar jaar door de (afdelingen van de) NTTB 
georganiseerd. De landelijke bijeenkomsten zijn vooral voor B- en C-licentiehouders be-
doeld. De regionale bijeenkomsten zijn voor A- en J-licentiehouders. In principe zou in iedere 
afdeling één bijeenkomst per jaar moeten worden gehouden. De NTTB zou ervoor moeten 
zorgen dat ook de VVTT wordt geïnformeerd, zodat deze bijeenkomsten bijvoorbeeld op de 
website gepubliceerd kunnen worden. De VVTT is in 2007 over de volgende gehouden bij-
eenkomsten geïnformeerd: 
 

• afdeling Limburg, Venray (10 mei 2007, Huub Thijssen, Ontwikkeling van 3e jaars 
gevorderde beginners) 

• afdeling Zuidwest, Breda (25 mei 2007, Ben Ros, Planning, organisatie en 
trainingsopbouw) 

• afdeling West, Dordrecht (3 juli 2007, Niels Aarden en Peter Heystek, Gebruik van 
hulp- en dwingende middelen) 

• afdeling Gelre, Huissen (8 oktober 2007, Theo Rieken, Begeleiding en coaching van 
jeugdspelers in de vereniging) 

• afdeling Midden, Almere (18 december 2007, Li Jiao, Aanleren van basiselementen 
bij beginnende jeugdspelers) 

 
NLcoach 
Voorzitter Luc Janssen en secretaris Thijs van Veen woonden op maandagavond 24 sep-
tember 2007 in Nieuwegein een bijeenkomst van NLcoach bij. 
De VVTT heeft een collectief abonnement op het blad NLcoach, een uitgave van de vereni-
ging NLcoach. Een aantal VVTT-leden (26) heeft zich ook als lid van NLcoach aangemeld. 
 
Communicatie 
In 2007 zijn op het terrein van Communicatie reeds bestaande communicatiekanalen min of 
meer gehandhaafd. Wim Kielen onderhield onze website, www.vvtt.nl. 
 
Website 
De website werd ongeveer één keer per maand vernieuwd. Via e-mail kwamen er regelmatig 
verzoeken van verenigingen binnen voor het plaatsen van advertenties op de vacaturepagi-
na. Een aantal vacatures werd vervuld, zodat de advertenties verwijderd konden worden. 
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Verder werd een aantal advertenties verwijderd, omdat ze langer dan 6 maanden op de 
website stonden. Betrokken verenigingen werden daarvan uiteraard op de hoogte gesteld. 
Het blijkt dat de formulieren voor het aanmelden van nieuwe leden of abonnementen op 
VISIE niet altijd gebruikt werden of konden worden. VISIE heeft een speciale plaats op de 
website. Om niet-leden en niet-abonnees een indruk te geven van de inhoud van VISIE 
werden telkens de inhoudsopgave en een artikel uit het nieuwe nummer op de website ge-
plaatst. 
 
VISIE 
In 2007 kampte het technisch tijdschrift VISIE met veel moeilijkheden. Nummer 63 van 
VISIE kwam uit op zaterdag 27 mei 2006. Het heeft geduurd tot zaterdag 17 november 2007 
voordat VISIE nummer 64 verscheen. De samenstelling van de redactie was een knelpunt. 
De redactie van het laatste nummer bestond alleen uit William de Bruijn (hoofdredacteur). 
De redactieleden Marc Dijstelbloem, Ruud van Gerrevink, Angelo Hulshout en Peter Kool 
waren om uiteenlopende redenen eerder teruggetreden. Voor William de Bruijn was VISIE 
nummer 64 het einde van zijn redactielidmaatschap. Het bestuur heeft ondanks forse in-
spanningen geen kans gezien nieuwe mensen voor de redactie te werven. 
Linda Rieken heeft de lay-out verzorgd. De foto's zijn voornamelijk door Henk Hommes aange-
leverd. Voor het drukwerk is in 2007 wederom gekozen voor NOC*NSF. 
Advertenties 

In 2007 heeft VISIE één vaste adverteerder gehad, namelijk de NTTB (1 pagina op het kaft). 
 
Contacten onderhouden met niet-leden / PR / ledenwerfactiviteiten 
In 2007 zijn er geen promotie-activiteiten geweest om nieuwe leden te werven. Het aantal 
leden bleef nagenoeg gelijk (ongeveer 230). 
 
Slot 
Het was in 2007, in navolging van het jaar 2006, moeilijk om allerlei plannen te realiseren. Het 
bedenken ging wel, maar bij de uitvoering stokte het. Veel zaken gingen moeizaam. Om diver-
se redenen liep niet alles zo soepel als gewenst. Complicerende factoren waren onder andere  
het in eigen beheer nemen van de ledenadministratie en de contributie-inning, het lange uitblij-
ven van VISIE 64, en de binding met en de medewerking van de achterban (de leden). Het be-
stuur kan niets beginnen zonder de medewerking van de leden. 
Het bestuur dankt allen die in het verslagjaar hebben meegewerkt om de diverse activiteiten 
van de VVTT te doen slagen en hoopt dat in de toekomst meer leden blijk geven van hun be-
trokkenheid bij de VVTT. 


