
Platform Jeugd NTTB Midden – 21 april 2022 – Notulen 

Locatie: Kantine SVO Tafeltennis Mereveldlaan 12 in De Meern  

Aanvangstijd: 20.00u 

 

Aanwezig: 

Misja Heller (SVO), Jeroen Mulder (SVO), René de Gier (Shot), Bert van Schaik (VTV), Martijn v.d. Wal 

(NTTB hoofd sportparticipatie), Marcel Kraa (NTTB opleidingen & topsport), Gert Folkers (HTTC), 

Peter Struiksma (Bijmaat), Herman Eggink (Bijmaat), Johan Kwam (Tielse TC), Wouter Lindenhof 

(Tielse TC), Ralph Vermeulen (Gispen), Harald Paterik (Almere United), Richard Roest (Hilversum), 

Linda Poortman (Hilversum), Rick Streng (Woerden), Gerard van Giessen (TTV Laren), Sander Stel 

(SVO / notulist),  

 

Agenda: 

1. Beleving / quick wins (hoe gaat het hiermee?) 

2. Werving leden 

3. RTN (stand van zaken) 

4. Organisatieontwikkeling NTTB 

 

Verslag: 

 

Vooraf voorstelrondje + welkom nieuwe deelnemers. Specifieke onderwerpen extra op de agenda?  

• Harald: graag begeleiding bij jeugdcompetitie aan de orde 

• Gert: bespreken we de quick wins van vorige bijeenkomst 

 

1. Beleving / Quick wins (hoe gaat het hiermee?) 

• Misja: doel van dit punt → hoe lukt het de zaterdagmiddag leuker te houden: 

 

i. Na dubbel op twee tafels spelen, eventueel zonder pauze: 

• Sommige clubs spelen direct op twee tafels, andere overleggen met tegenstanders, 

sommige doen het niet omwille van ruimtegebrek.  

• Lijkt dat deze afspraak niet altijd bekend is bij de tegenstanders. 

• Ontvangende vereniging bepaalt.  

• Wouter: waarom is dit een quick win?  

• Misja: wedstrijd duurt minder lang 

• Bert: zittijd tussendoor wordt verkort. Wordt zo veel actiever voor de kinderen. 

• Linda: wij vragen de kinderen wat ze willen; sommigen lijken er bezwaar tegen te hebben. 

• Ralph: zeker bij oudere kinderen is dit succesvol – die moeten vaak ook werken 

• René: lege zaal lijkt voller 

• Misja: geen grote bezwaren, veel goede ervaringen, opnieuw onder de aandacht brengen.  



• Actie PFJ: helder communiceren met alle clubs (wedstrijdsecretarissen) voorafgaand aan 

de competitie. 

 

ii. Laatste speelronde op één locatie: 

• Peter: positief vanuit de andere clubs, met eten achteraf. Heel goed ontvangen. 

• Vergadering valt bij: misschien wel de beste quick win. 

• Rick: bij Woerden komt op zo’n dag binnenkort misschien de lokale omroep verslaan. 

• Johan: het lijkt vaak dat deze laatste dag in de schoolvakantie valt. 

• René: we hebben dit geprobeerd, maar lukt dit seizoen niet goed (want we zijn later 

begonnen door Corona) → lijkt niet structureel 

• Ralph: wel een bezwaar bij een poule van vijf teams.  

• Wouter: kunnen we van de slotdag een algemeen tafeltennisfeest maken voor alle jeugd. 

• Misja: dit is mogelijk tijdens de aparte mini/midimeerkampen.  

• Bert: focus was wel ‘hoe maken we de competitie leuker maken voor de spelers’. Ook: 

zoveel mogelijk gelijkwaardige teams. Dus indelen is altijd lastig en zoals dit seizoen kon het 

niet anders 

• Herman: Nu ook al nadenken wat er in het gaat tussen VJC 2023 en zomervakantie.  

• Actie PFJ: sparren met Marcel (CL) over deze punten, m.n. poules van 5. (mogelijkheid 

onderzoeken voor poule van 8) + activiteit na en voor wat betreft de voorjaarscompetitie 

van 2023 extra aandacht voor de data van de meivakantie. 

 

iii. Begeleiding van jeugd, communicatie tijdens de wedstrijden ontvangst etc.: 

• Harald: we hebben moeite om goede begeleiding te vinden en te betrekken bij de 

jeugdcompetitie. Nu hebben we niet zo’n goed voorbeeld van een ouder in de begeleiding, 

waardoor onenigheid ontstond bij de tegenstander. 

• Linda: wij organiseren een avond voor de ouders met competitie-uitleg; wat wordt er 

verwacht. Duidelijk aangeven dat ouders bij de kinderen moeten blijven. 

• Misja: bestaande afspraken: (1) team dat uit speelt heeft begeleider die erbij blijft, (2) 

ontvangende vereniging zorgt voor zaalwachten die weten hoe het werkt, bijvoorbeeld 

boekje invullen, (3) we blijven communiceren en informeren, begeleiders en onderling. 

• Marcel: informatievoorziening richting ouders is essentieel. Er is een kant-en-klare 

workshop (TT1) bij NTTB voor tafeltennisbegeleiders, regels, handelen en waarden en 

normen. Gratis via het sportakkoord.  

• Actie PFJ: dit onder de aandacht brengen als opleiding Kader. 

• Wouter: belangrijk dat jeugdspelers in staat zijn om zelf oplossen. Soms dus alle spelers bij 

elkaar roepen, ook die van de tegenstander. 

 

iv. Begeleiding van startende jeugd (aanvullend punt op quick wins competitie): 

• Gert: er is nog een erg groot gat tussen de beginner die net komt spelen, en de eerste 

competitieinzet. Moet hiervoor niet nog iets extra’s georganiseerd worden.  

• René: indruk is dat de starterscompetitie te sterk is geworden. Hypothese: kinderen te laag 

ingedeeld. We proeven de behoefte om hier iets extra’s voor te organiseren. We durven nu 

niet deze spelers in te zetten 

• Martijn: pilot in afdeling ZW met flexibele instroomcompetitie (TableStarsCompetitie), per 

ronde in te schrijven. Dag wordt echt ingezet als een feestje, met training, spelvorm etc. Op 

één locatie elk weekend. Model is beschikbaar om uit te rollen in Midden 

• Actie PFJ: TableStarsCompetitie nader onder de loep nemen 



 

2. Werving leden 

• In september sessie over werving gehouden met PFJ. In december 2021 clinic georganiseerd 

met MJ. Hoe gaat het nu met werving en behoud van leden. Wat gaat goed, wat kan beter, 

welke behoeften zijn er? Take away uit de clinic: oudere jeugd bij jongere jeugd betrekken. 

i. Bijmaat: gemeente sponsort activiteit met MJ met de Bijmaat Bambini (12-16 kinderen, 

6-7 jaar, strippenkaart met oorkonde, batje en doorstroom naar junioren. Voldoende 

vrijwilligers zijn enorm belangrijk. Deze pilot gaat door tot het einde van het jaar. Groot 

succes! Vervolg: uitwisseling met bijv. Shot, ouder-kindspeelavonden. 

ii. Shot: uitnodiging voor uitwisseling aangenomen. Positief ook is de Meidendag van 

TTVN! Wij zetten nu ook de jeugd van 12-13 jaar in als begeleiding. Drempelverlagende 

korting in geval van onregelmatig spelen. 

iii. SVO: Met TTVN, VTV en Woerden uitwisseling van training, voor meerdere avonden.  

iv. Almere: grote aanwas zonder actieve werving. We organiseren in de regel wel veel 

toernooien waarbij vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, ouders etc. mee mogen 

doen. Behoud van de spelers is wel moeilijk; we hebben meer kennis en vrijwilligers. 

Suggestie: wordt er (dieper) nagevraagd wat de reden van binnenkomen 

(verwachtingen) of vertrek (teleurstelling) is. 

v. Hilversum: vertrekkers gaan studeren (meesten stoppen met tafeltennis), ook 

combinatie met voetbal (mocht wel gespeeld worden).  

vi. Martijn en Gerard: Coronaverliezen qua ledenaantallen maken we snel goed. Er is 

ledengroei ten opzichte van het dieptepunt in ledenaantal tijdens corona. 

vii. Marcel : zijn er verenigingen met eigen wervingsprogramma’s?  

viii. Martijn: op de website van de NTTB staan good practices hierover 

ix. Gert: Diplomasysteem → laat ze wat verdienen: maak progressie inzichtelijk. 

x. Martijn: voor de jonge jeugd is Schuiftafeltennis ook een goede werver op 

zaterdagochtend. 

xi. Harald: suggestie overlegplatform voor trainers.  

xii. Misja: database met beschikbare oefeningen? 

xiii. Wouter: dit wordt in de NTTB-app ingericht.  

xiv. Marcel: in de coronatijd zijn er intervisiegroepen ingericht tussen trainers om dit soort 

zaken boven water wordt gehaald. Intrinsieke kennis bij deze groep moet naar boven 

worden gehaald.   

xv. Actie PFJ: We gaan dit punt weer agenderen voor de komende vergaderingen en de 

clinic voor oudere jeugd opzetten. De exacte vorm waarin wordt door agendacommissie 

voorbereid. Input en ideeën zijn welkom.  

 

3. RTN (Regionaal Trainingsnetwerk - stand van zaken, ter info) – Marcel Kraa (Coördinator 

technische zaken & Opleidingen & Bondscoach Dames) 

• Topsportbeleid van Centraal naar Regionaal → gericht op talentontwikkeling. 

• RTN: Samenwerking tussen clubs en elkaar versterken & ontwikkeling van de sport om 

uiteindelijk nationaal, maar ook internationaal te presteren. 

• Hoe dichter je bij de verenigingen zit, hoe eerder de talenten eruit te halen zijn. 

• Gaat ook om breedtesport: samenwerking tussen de verenigingen. Netwerk creëren, ook al 

blijft het wisselend.  

• Wat is er nodig: goed kader, voor werving en vooral ook behoud. Welke mogelijkheden zijn 

er? Bijv. Sportakkoord binnen NTTB: Kaderopleidingen / TT2 trainingen 

• Nieuw NTTB beleid:  



i. Samen doen in de regio. 

ii. Uitwisselingen bevorderen. 

iii. Gebruik maken van de goede dingen 

iv. Afdelingstrainingen 

v. PFJ 

vi. Tafeltennisacademie 

vii. Nog meer uit te breiden en verenigingen een centrale rol te laten spelen. 

viii. Hoe te faciliteren? Kostendeling met NTTB 

ix. Verenigingsbezoek: lijnen korter maken.  

• Wouter: hoe wordt de samenwerking tussen de verenigingen geconcretiseerd: 

• Marcel: trainingsgroepen, accommodatie delen etc. 

• Martijn: samenwerking op technisch beleidsplan, maar ook op werving & behoud 

• Gert: hoe ga je vanuit deze regionale samenwerking naar topsportontwikkeling komen? 

• Marcel: regionale binding is belangrijk, gebed rijpen als prestatiesporter, voordat er 

doorgroei komt naar topsport. Door samenvoeging worden de groepen sterker. 

• Marcel: binnen de RTN komt een coördinator tussen de clubs  

• Bert: Er zijn inmiddels gesprekken in gevorderd stadium om een dergelijke coördinator met 

serieuze technische bagage te werven. 

• Rick: vervangt dit de afdelingstrainingen? 

• Marcel: nee, deze worden geïntegreerd. Het goede willen we niet verliezen. 

 

4. Organisatieontwikkeling NTTB (Door Martijn van der Wal)  

• Misja: beschouw dit onderwerp als informerend – wat speelt er en wat komt eraan? 

• Martijn: op 18 mei staat de afdelingsvergadering voor Midden op de agenda. Daar wordt 

langer stilgestaan bij het verhaal van vanavond. Wat betekent de nieuwe situatie voor het 

PFJ?  

i. Context: Bondsraad heeft aangegeven dat de NTTB de organisatiestructuur onder de 

loep moet nemen. Trage besluitvorming was een van de argumenten. 

Afdelingsstructuren staan onder druk. HB en Bondsraad hebben organisatiemodellen bij 

andere bonden geanalyseerd. Geconstateerd dat dit niet zomaar te doen is. Bondsraad 

adviseert dit door te zetten met externe deskundige Jaap Wals. Werkgroep 

organisatieontwikkeling: visie ontwikkeld. Akkoord → Fase 2: hoe in te richten → Plan: 

goedgekeurd → Fase 3: uitwerking op afdelingsniveau, nu alle verenigingen.  

ii. Ten eerste: afdelingslaag gaat uit de structuur. Terug: sneller democratisch proces, meer 

zeggenschap en participatie van de verenigingen. Hoe: via 24 kieskringen een 

bondsvertegenwoordiger aanwijzen voor deelname en stemrecht in de Bondsraad. Alle 

verenigingen en vrijwilligers krijgen een plek bij de Bond. Dus ook regionale initiatieven 

als de PFJ → via jeugdsportcoördinator op bondsbureau, i.p.v. via afdelingsbestuur. 

Competities zullen niet veranderen: blijft met dezelfde clubs uit de afdelingen 

georganiseerd worden. Maar CL ressorteert onder het Bondsbureau. 

iii. Ten tweede: rol van afdelingsondersteuners komt te vervallen. Terug: accountmanagers 

(verenigingscoördinator) die contact hebben met de verenigingen. Linking pin tussen 

bureau en vereniging. Moeten echt op bezoek bij de verenigingen en nagaan waar 

behoefte aan is en wat er leeft. 

• Harald: Risico op verkokering? 

• Bert: is er theoretisch net als in de huidige situatie, maar in de praktijk makkelijk te 

ondervangen 



• Marcel & Bert: niet te verwachten, tenminste niet meer dan nu. 

• Gert: Financieel? Wordt de prioritering bewaakt? Stel dat een breedtesport-initiatief 

waarvoor de afdeling geld had, opgegeven wordt voor topsport? 

• Martijn, De kern is dat het budgetneutraal moet. Dat zullen we met elkaar moeten oplossen. 

 

5. Rondvraag: 

• Juliet bij monde Misja: er zijn nog vier plekken beschikbaar op open trainingsdag in 

Amersfoort op 6 mei 

• Rick: finaledag 7 mei → blijft de prijs vanuit de afdeling gehandhaafd? → antwoord via John 

van Hoeven. 

• Ralph: pleidooi voor mini- en midimeerkampen → betere spelers tot 3e klasse kunnen door 

midimeerkampen ook terecht. 21 mei zijn de volgende meerkampen in Soest. Laten we er 

een succes van maken! 

 

6. Sluiting 

Misja sluit af (22:26u) en dankt de aanwezigen voor alle (positieve) inbreng. Dank aan de gasten, 

Marcel en Martijn voor inbreng. Voor de zomer nog een vergadering, waarbij ook verder vooruit 

gepland worden voor volgend seizoen. Voel je vrij om de onderwerpen aan te dragen! 

 


