
 
Zaterdag 17 januari 2015 

 
LANDELIJKE TECHNISCHE BIJEENKOMST 

 
10.00 tot 16.00 uur (zaal open 09.30 uur) 

 
PARATAFELTENNIS 

 
“MET ÉÉN BEEN NAAR/IN DE FINALE” 

 
INLEIDERS:  

BONDSCOACHES JOHAN LIEFTINK EN LUMEN 
DEKKER 

 
  

 
 

Kelly van Zon, Olympisch en                  Gerald van Grunsven 
Wereldkampioen paratafeltennis 

 
PLAATS 
Papendal 

Papendallaan 3 

6816 VD Arnhem 

Sporthal West (tafeltennishal) 
 
 
 

 

                                 



PROGRAMMA 
10:00  Inleiding en historie Paratafeltennis 
10:30  Organisatie en regelgeving van het Paratafeltennis 
11:00  Classificatie 
11:30  De internationale klassen in beeld 
12:00  Lunch  
13:30  Praktijk 1 + staande parasporters + technische hulpmiddelen 
14:30  Praktijk 2 + gedeelte rolstoel gebonden Parasporters 
15:30  Uitloop/ afsluiting. 
16:00  Einde. 
 

INHOUD TECHNISCHE BIJEENKOMST 

Het wordt deels een theoretische maar vooral een praktische invulling. Vaak krijgen we 

de vraag van collega's wat de mogelijkheden zijn van een pupil met een handicap, en 

waar rekening mee gehouden moet worden. Hierop willen we graag een antwoord 

proberen te geven tijdens deze bijeenkomst. 

 
We willen de deelnemers een kijkje geven in de wereld van het Paratafeltennis. Hoe 

werken wij met staande- en rolstoel gebonden parasporters. We gaan kort in op een 

stukje historie, de afwijkende regelgeving en de indeling in diverse klassen (het 

classificatiesysteem). We geven hoofdzakelijk uitgebreid aandacht aan de consequenties 

die dit heeft voor het trainen en coachen. Graag willen we de deelnemers ook zelf laten 

ondervinden en voelen wat het betekent om met een handicap te tafeltennissen.  
 

Verschijnen in sportkleding is een must. 

 

INLEIDERS: 
LUMEN DEKKER: 
 

Geboortedatum:  21 september 1971, opleiding diploma: Trainer A  8 

mei 1993 en Trainer B  18 januari 2001. 

 

Bondscoach Paratafeltennis NTTB en docent aan het Centre for Sports 

and Education te Zwolle in de vakken economie en management en 

organisatie.  

 

Ik ben begonnen bij de Treffers in Klazienaveen. Tijdens mijn studie 

aan de leraren opleiding in Zwolle heb ik de trainer-A opleiding gevolgd 

en ben blijven hangen bij het toenmalige Flits, tegenwoordig TT 

Zwolle.  Na het behalen van mijn A-diploma werd ik verantwoordelijk 

voor de gehele jeugdopleiding. Van 2002 tot 2008 was ik trainer van de afdeling Oost. 

 

Vanaf 2002 ben ik als (parttime) bondscoach verbonden aan de NEBAS en later de NTTB 

met als hoofdtaken het voorbereiden en verzorgen van trainingen en het begeleiden van 

nationale teams in het buitenland. Met als hoogtepunt de succesvolle paralympische 

spelen in Athene, Beijing en Londen.  

 

Johan Lieftink: 
Geboren op 21 november 1960. Vanaf 2002 als bondscoach 

betrokken bij het paralympisch tafeltennis.  

In 1981 de A cursus afgerond en in 1999 de B trainers 

cursus met succes gevolgd. Ben tevens actief bij ttv 

Emmeloord als trainer/voorzitter. Speel zelf nog competitie 

bij ttv Emmeloord (promotie hoofdklasse).  

 

In de rol van coach actief geweest op o.a. de 

wereldkampioenschappen 2002/2006/2010/2014 en 

paralympische spelen van 2004/2008/2012. 

 



Naast eerder genoemde trainersdiploma’s ook de IPTTC coach level cursus gevolgd en als 

docent genoemde cursus twee maal verzorgd. Ik werk gedeeltelijk voor de Rijksoverheid 

(Rijksvastgoedbedrijf) en de NTTB. Getrouwd, vier kinderen (16, 19, 22 en 24 jaar). 

Hobby's, naast tafeltennis, hardlopen en wandelen. Passief:  bijna alle sporten. 
 

Trainerslicentiesysteem 
Sinds 1999 is het trainerslicentiesysteem van kracht. Na het behalen van een 

trainersdiploma dient een trainer zijn of haar kennis en deskundigheid op peil te houden 

door onder andere het volgen van technische bijeenkomsten. Voor meer informatie over 

het trainerslicentiesysteem verwijzen wij je naar het trainerslicentiereglement. Nog veel 

meer informatie over trainerslicenties, opleidingen en bijeenkomsten kunt u vinden op de 

website van de NTTB. 

  
  
Deelnemersbijdrage 
De kosten voor de technische bijeenkomst bedragen € 45,00 voor leden van de VVTT en 

€ 65,00 voor niet-leden. De kosten voor de lunch bedragen € 15,00. Deze lunch zal 

genuttigd worden bij Hotel van der Valk. Deelname aan de lunch is vrijblijvend. Wil je 

deelnemen aan de lunch vermeld dit bij de aanmelding. 

 

Betaling 
Betaling van de technische bijeenkomst en de lunch zal plaatsvinden via een eenmalige 

automatische incasso. Deze bijdrage wordt rondom de dag van de bijeenkomst van je 

rekening afgeschreven. Mogelijk dat je vereniging of afdeling een deel van de 

deelnemersbijdrage voor haar rekening wil nemen. 

 

Indien de factuur niet door jezelf maar anderen betaald gaat worden dien je dit even, 

samen met alle benodigde gegevens, via de mail aan Frank du Bois door te geven. 

  

Aanmelding: 
Aanmelding kan uitsluitend via onderstaande link: 

 

2015 Aanmelding LTB zaterdag 17 januari - Paratafeltennis  

 

Inschrijving sluit op 12 januari 2015. 
 

Annulering 
Inschrijven verplicht in principe tot betaling. Mocht je onverhoopt toch verhinderd zijn 

kan iemand anders je plaats bij de technische bijeenkomst innemen. Annuleren van 

deelname kan kosteloos tot en met 12 januari 2015. Bij annulering na deze datum wordt 

de volledige deelnemersbijdrage in rekening gebracht. Plaatsvervanging en annulering 

dienen via mail gemeld te worden bij Frank du Bois. 
 

 Vragen: 
Heb je nog vragen of opmerkingen neem dan gerust contact op met: 

Frank du Bois, E-mail: frank.dubois@vvtt.nl Tel: 06-41856069 


