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UPDATE LANDELIJKE PROJECTEN  



Verenigingscongres: 
- 60 verenigingen 
- 9 workshops 
 
Regionale inspiratiebijeenkomsten: 
- 8 avonden 
- 26 tafeltennisverenigingen 

KENNISDELING LANDELIJK 



Verenigingen in elkaars nabijheid 
 
Per onderwerp (en soort functionaris) 
 
‘Bolwerken’, elkaar versterken! 

KENNISDELING IN KLEINER VERBAND 



In 2013: 
- 139 verenigingen 
- 10.000 diploma’s uitgegeven (30.000 deelnemers) 
- Groei van 35% aan leden onder 13 
 
Instroom jeugdleden onder de 13 is sinds de start van 
Table Stars verdrievoudigd 

WERVING JEUGD: TABLE STARS 



Table Stars The Battle: 
- Nationaal scholenkampioenschap bij NK-A 
- Plaatselijke voorrondes: vereniging 

 
Table Stars Master: 
- Basisregels en -slagen 
- Vervanging Superstar diploma 
- Klaar voor de (duo) starterscompetitie 

DOORONTWIKKELING TABLE STARS 



Tafeltenniskamp Vrienden maken: 
 
- 4 t/m 9 augustus 2014 
- Venray / Ysselsteyn i.s.m. ttv Red Stars 
- 12 tot en met 16 jaar 
- Onder leiding van Sven Groot 
- €295,-  all inclusive 

NTTB Tafeltenniskamp ‘’Vrienden maken’’ 



Focus op behoud van spelers. 
Is er gekwalificeerd kader bij? Dan staan de spelers in de 
rij! 
 

– TT3-opleiding korter (en goedkoper)! 
– Toernooileider 2 = verenigingstoernooien 
– Arbitragecoördinator = spelregelexpert op de club 

GOED OPGELEID KADER 



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

THUIS IN TAFELTENNIS 

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



Bevorderen van sportief gedrag 
en 

Terugdringen/aanpakken van ongewenst gedrag 
 
Aandacht voor basis van de sport: gezond bestuur, 
trainingscultuur, sportieve wedstrijden. 

DOELSTELLING THUIS IN TAFELTENNIS 



• BESTUURDERS 

• TRAINERS/COACHES/BEGELEIDERS 

• SCHEIDSRECHTERS 

• SPELERS 

• OUDERS/PUBLIEK 

DOELGROEPEN THUIS IN TAFELTENNIS 



Iedere sport krijgt door de eigen spelregels 

zijn eigen kaders, cultuur en uitstraling. 
 

Zonder regels: 

 een rommeltje, aan elke tafel anders; 

 irritaties, onvrede; 

 in uitstraling geen sport, maar spelletje. 

SPELREGELS IN DE SPORT 



Uit onderzoek blijkt dat betere kennis van de spelregels 
leidt tot: 

 sportievere wedstrijden, 

 minder irritaties bij spelers en 

 daardoor een grotere spelvreugde. 

SPELREGELKENNIS 



 Spelregelquizzen en spelregelavonden 

 SR 1 (jeugd) en SR2 (volwassenen en landelijke jeugd) 

 Arbitragecoördinator = vraagbaak spelregels en 

weerbaarheid op de vereniging 

 Online module met spelregelvragen en toets 

VAN TELLER NAAR SCHEIDSRECHTER 



SPELREGELS LEREN EN JEZELF TESTEN 



Spelregelkennis: 
- Iedereen, elk niveau 
- Spelregelmodule 
- Spelregeldiploma  

 
Scheidsrechtervaardigheden: 
- Beslisvaardigheid 
- Weerbaarheid (omgaan met spanning) 

AANLEREN: BIJ DE VERENIGING! 



ONDERSTEUNING VERENIGINGEN 



Ondersteuning van vereniging die zich zichtbaar inzet 
voor een veilig sportklimaat en de doelstelling 
‘arbitrageproof’: 
 
Interventies voor versterking vereniging worden gratis 
aangeboden. 

VOOR WAT HOORT WAT 



– Besturen met een Visie: 
Versterking van verenigingen door bestuurders in hun 
kracht te zetten (25 besturen hebben al deelgenomen) 
 

– Sportief Besturen: 
Sturen op gewenst en ongewenst gedrag 

 De verschillende rollen van de bestuurder 
 

- Online bestuurdersspel 
 www.sportiefbesturen.nl 
  

VERSTERKING BESTUUR 



VERSTERKING KADER: VERENIGINGSBOX 

– een seizoensplanner; 

– 20 beleidskaarten op allerlei 
verenigingsaspecten; 

– brochures over wedstrijdzaken 
opleidingen en arbitragebeleid; 

– een coachboekje en een (nieuw) 
jeugdspelregelboekje; 

– een usb-stick met o.a. voorbeelden 
van presentaties, en een 
handleiding daarbij; 

– een leuk spel voor jeugd, gericht op 
sportiviteit en respect. 

 



VERSTERKING TRAINERS/COACHES 

JEUGDBEGELEIDING: 

– Inclusief tekst coachboekje en 
spelregels in begrijpelijke taal  

– TT1, SR1/2, TL2 

– Alle verenigingen met jeugd 
ontvangen 1 exemplaar 



– Traject bij de vereniging 

– Alle begeleiders samen 

– Sociale aspecten 

– Geeft binding en samenhang 

VERSTERKING TRAINERS/COACHES 



– Als jullie leden zich prettig voelen, 
blijven ze langer lid, en 
vrijwilligers doen langer met plezier hun werk. 
 

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

HET GAAT OM DE VERENIGING! 



• Thuis in Tafeltennis 
- Maartje Snelders: snelders@nttb.nl  

 
• Table Stars 

- Sven Groot: groot@nttb.nl  
 

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

VRAGEN? 
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DANK VOOR UW AANDACHT 

 
 

DE NTTB, DAT ZIJN WE SAMEN! 
 
 

DE NTTB ONDERSTEUNT - OOK ÚW VERENIGING 


