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NAAR EEN VEILIGER SPORTKLIMAAT 



Een klimaat waarin ieder individu zich veilig en prettig 
voelt in zijn sport en zichzelf kan zijn. 

WAT IS EEN VEILIG SPORTKLIMAAT? 

Waardoor: 
• sportiviteit toeneemt,  
• prestaties verbeteren,  
• meer mensen lid blijven en  
• het aantal enthousiast actieve vrijwilligers groeit 



Binnen de NTTB wordt in de regionale afdelingen een eigen meer recreatieve 
competitie gespeeld. Er wordt vaak niet juist geserveerd. Een speler gooit de bal niet 
de vereiste 15 cm omhoog maar serveert rechtstreeks uit de hand. Meestal zegt de 
teller of tegenstander daar niets over. Als er wel iets van gezegd wordt dan bestaat de 
kans dat er een (soms heftige) negatieve reactie volgt van de tegenstander. Dat kan de 
sfeer negatief beïnvloeden. Soms heeft dat ook nog impact op de sfeer van de overige 
partijen. Enkele keren escaleert het en wil men zelfs niet verder spelen.  

U bent aanwezig bij een competitiedag als toeschouwer. Bij een van de wedstrijden 
wordt een speler aangesproken door de teller op zijn service. Voor uw ogen escaleert 
het zodanig dat de speler niet wilt doorspelen. 

• Wat doet u als bestuurder, hoe gaat u hiermee om? 

• Wat wilt/kunt u doen om dit in de toekomst te voorkomen? 

CASE 1: SPELREGELS? 



Op een zaterdagmiddag wordt bij een vereniging gelijktijdig een aantal wedstrijden 
gespeeld, één in de hoofdklasse Jeugd en twee in de afdelingscompetities senioren. 
In de jeugdwedstrijd verliest het uitspelende team op het nippertje de wedstrijd.  
De speler van de laatste, beslissende partij, is zeer gefrustreerd en smijt zijn batje 
met grote kracht weg in de richting van de aangrenzende tafels (waar op dat 
moment gewoon wordt gespeeld). Het batje gaat in de richting van een speler, die 
het gelukkig kan ontwijken en daarna rustig terug gooit. De coach van de 
jeugdspeler zegt niets. 
  
U bent als bestuurslid in de zaal aanwezig en ziet dit gebeuren. Hoe gaat u hiermee 
om?  

CASE 2: TE FANATIEK? 





• BESTUURDERS 
 

• TRAINERS/COACHES/BEGELEIDERS 
 

• SPELERS 
 

• OUDERS/PUBLIEK 

DOELGROEPEN VSK 



• Sportief Besturen: 
De verschillende rollen van de bestuurder 
 

• Besturen met een Visie: 
Versterking van verenigingen door bestuurders in 
hun kracht te zetten 
 

• Toolkit:  
 Diverse instrumenten die bestuurders helpen bij de 

implementatie van VSK binnen de vereniging 
 

1. BESTUURDERS 



• Sportief Coachen: 
verenigingsbreed traject 
voor alle trainers/coaches/begeleiders 
 

• Doelgroepgerichte bijscholingen 
voor trainers/coaches 

2. TRAINERS/COACHES/BEGELEIDERS 



SPELREGELKENNIS 
als basis voor meer spelplezier: 
 
• Spelregelquizzen 
• Vragen op de NTTB website 
• Aantrekkelijke digitale leerstof (in de maak) 

3. SPELERS/OUDERS/PUBLIEK 



Is een ovaal frame toegestaan? 
  

Rood = Ja 
Zwart = Nee 

SPELREGELQUIZ: VRAAG 1 



Een speler die de toss wint: 
  

Rood = Moet als eerste serveren 
Zwart = Kan de tegenstander vragen als eerste te 
serveren 

SPELREGELQUIZ: VRAAG 2 



Hoe vaak mag een speler of coach een time-out 
aanvragen? 
  

Rood = 1 x per game 
Zwart = 1 keer per set 

SPELREGELQUIZ: VRAAG 3 



Tijdens de service van speler A constateert de 
scheidsrechter dat A de bal raakt terwijl deze nog in 
opwaartse richting beweegt. Wat beslist de 
scheidsrechter? 
  

Rood = Doorspelen want de bal is al meer dan 16 cm. 
van de hand los 
Zwart = Punt toekennen aan de tegenstander want de 
bal moet geslagen worden als de bal dalend is 

SPELREGELQUIZ: VRAAG 4 



Wanneer is handdoekgebruik tijdens de wedstrijd 
toegestaan? 
  

Rood = Na elke zes punten van een game en bij het 
wisselen van tafelhelft in de beslissende game  
Zwart = Telkens bij wisseling van de opslag 

SPELREGELQUIZ: VRAAG 5 



Hoe lang duurt een time-out? 
  

Rood = Altijd 1 minuut  
Zwart = Zolang de aanvrager nodig heeft tot maximaal 1 
minuut 

SPELREGELQUIZ: VRAAG 6 



Speler A slaat de bal terug met zijn backhand, maar 
raakt daarbij de bal per ongeluk eerst met zijn 
wijsvinger en vervolgens in één vloeiende beweging 
met de rode rubber. De bal stuit daarna in het 
forehandvak van speler X. Wat doet de scheidsrechter? 
  

Rood = Punt voor X, want A raakt de bal twee keer 
Zwart = De scheidsrechter laat doorspelen omdat A de 
bal niet met opzet 2 keer raakte 

SPELREGELQUIZ: VRAAG 7 



Speler A smasht de bal zo hard op de helft van speler 
X, dat de bal na de stuit de verlichting raakt voordat X 
terug kan slaan. Wat beslist de scheidsrechter? 
  

Rood = Punt voor speler A, want speler X maakt geen 
goede terugslag of  
Zwart = LET, want speler X krijgt niet de kans om terug 
te slaan 

SPELREGELQUIZ: VRAAG 8 



X heeft de bal vrij liggen op de open palm van zijn onbeweeglijk 
vrije hand, klaar om te serveren. Hij besluit echter dat hij vanuit 
een andere positie wil serveren en brengt zijn vrije hand onder 
het tafeloppervlak. Terwijl hij dit doet, laat hij de bal vallen. Wat 
doet de scheidsrechter? 
  

Rood= Niks, hij geeft speler X de mogelijkheid vanuit een andere 
positie op te slaan 
Zwart = Punt voor de tegenstander omdat X klaar stond om te 
serveren en daarna de bal liet vallen 

SPELREGELQUIZ: VRAAG 9 



Om een harde spinbal van X terug te kunnen slaan, 
springt A over de afzetting en kapt de bal correct terug 
terwijl hij buiten de speelruimte staat. Wat doet de 
scheidsrechter? 
  

Rood = Punt voor X, A stond immers buiten de 
speelruimte 
Zwart = De scheidsrechter grijpt niet in en laat de rally 
voortduren 

SPELREGELQUIZ: VRAAG 10 



Wie werd Nederlands Kampioen 2012 bij de heren, 
met andere woorden: wie verdedigde in 2013 zijn 
titel? 
  

Rood = Barry Wijers 
Zwart = Michel de Boer 

SPELREGELQUIZ: VRAAG 11 



In welk jaar werd voor het eerst door de NTTB het NK 
georganiseerd? 
  

Rood = 1928 
Zwart = 1935 

SPELREGELQUIZ: VRAAG 12 



Hoeveel leden telde de NTTB in het jaar 2012?  
 
Degene die er het dichtste bij zit, wint! 

SPELREGELQUIZ: BESLISSINGSVRAAG 





Leuke theatervoorstelling die ingaat op de vraag hoe je 
sporters positief benadert voor meer plezier in de 
sport en een prettige omgang met elkaar.  

WEL WINNEN, HÈ! 

“Het houdt bij velen een spiegel voor. Je wordt op een leuke wijze 
geconfronteerd met je eigen – niet altijd bewuste – uitspraken.” 
(vrijwilliger judovereniging) 
 



• Als jullie leden zich prettig voelen, blijven ze langer 
lid. 

• Dit versterkt de positieve  uitstraling (en dus 
wervingskracht) van de vereniging. 

HET GAAT OM DE VERENIGING! 



Is er gekwalificeerd kader bij?  
Dan staan de spelers in de rij! 

 

• Tafeltennisbegeleider 1 kan elke vereniging of afdeling het hele 
jaar door aanvragen/organiseren 

• Tafeltennistrainer 2 wordt jaarlijks 8x aangeboden 
• Tafeltennistrainer 3 wordt jaarlijks 2x aangeboden 
• Tafeltennistrainer 4 wordt circa elke 3 jaar aangeboden 
• Toernooileider 2 start op aanvraag van clubs of afdeling 
• Toernooileider 3 wordt 1 a 2 keer per jaar aangeboden 

GOED OPGELEID KADER 



Opleiding trainer/coach: Voor wie? 
 
• TT1 is gericht op ouders en vrijwilligers 
• TT2 is gericht op (assistent-)trainers vooral bezig met jeugd 
• TT3 is gericht op trainers met een centrale rol in de club 
• TT4 is gericht op trainers die werken met talenten en/of op 

landelijk niveau 

GOED OPGELEID KADER 



Opleiding toernooileider: Voor wie? 
 
• TL2 is gericht op organisatie clubkampioenschappen of 

assisteren tijdens grotere evenementen 
• TL3 is gericht op organisatie afdelingskampioenschappen of 

assisteren tijdens grote nationale evenementen 
• TL4 is gericht op organisatie grote nationale evenementen 

GOED OPGELEID KADER 



Schrijf op de postkaart de 3 zaken waar u enthousiast 
over bent geraakt en mee aan de slag wil binnen uw 
vereniging. 

WAAR GAAT U MEE AAN DE SLAG? 



• Naar een veiliger sportklimaat 
- Nanning van der Hoop: hoop@nttb.nl 
- Maartje Snelders: snelders@nttb.nl  

 

• Verenigingsondersteuning 
- Maartje Snelders: snelders@nttb.nl  

 

• Opleidingen 
- Michiel de Korte: opleidingen@nttb.nl 
- http://opleidingen.nttb.nl/webshop  

VRAGEN? 
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