
 

Nederlandse Tafeltennisbond Afdeling West  ●  e-mail: secretaris@nttb-west.nl 
 

Jeugdplatform afdeling West 

Verslag tweede bijeenkomst op 22 maart 2021 

Locatie: online 

 

Aanwezig: Sven Groot (Afdelingsondersteuner, voorzitter van de vergadering), Martijn Haalman 
(voorzitter afdeling West, verslag), Edwin Bol (Smash (M)), Han de Knegt (ATTC), Gabrielle van Rijn 
(Alexandria ’66), Esther Janssen (Rijnsoever), Janine Huiden (Salamanders), Hans Vogelaar 
(competitieleider jeugd), Laura van der Meer (Play Fair), Saskia Meijer (Alexandria ’66), Clement de 
Rooij (Scyedam), Rene van Kuijen (SETT), Jan Boot (ATTC), Roelof Jansen (Gorkum), Wouter Pouw 
(Avanti), Martijn Ludwig (Pecos) 

 

 

  



 

Nederlandse Tafeltennisbond Afdeling West  ●  e-mail: secretaris@nttb-west.nl 
 

1. Opening 
Sven opent de vergadering om 20:00. 

2. Welkomstwoord afdelingsvoorzitter Martijn Haalman  
Martijn heet iedereen weer welkom en wil graag nog een keer aangeven dat het Jeugdplatform 
ontwikkelkansen voor de verenigingen biedt. Er is immers budget beschikbaar, dit betekent dat als 
het jeugdplatform met initiatieven komt deze (mogelijk) door de afdeling financieel ondersteund 
kunnen worden. Het jeugdplatform moet dus vooral gaan over wat de verenigingen nodig hebben, 
door verenigingen, ondersteund door de afdeling.  

Omdat niemand zich heeft aangemeld voor de rol van voorzitter heeft het AB besloten dat Sven 
voorzitter en organisator blijft. De aanwezigen besluiten dat het schrijven van het verslag zal 
wisselen tussen de aanwezigen. Gabriëlle zal de volgende keer het verslag maken. 

3. Mededelingen  
Sven vertelt over de NTTB services die via het Sportakkoord zijn aan te vragen. Informatie is hier te 
vinden. 

4. Gespreksonderwerp: Ledenwerving & behoud specifiek gericht op de doelgroep meisjes 
Sven geeft een presentatie over meisjes en tafeltennis. Deze presentatie komt iets later beschikbaar. 

De aanwezigen gaan uiteen in groepen die na afloop een korte presentatie geven van de uitkomst. 
De in dit verslag opgenomen meningen en ideeën zijn door de betreffende groep genoemd. Het 
betreft specifiek zaken die genoemd zijn met betrekking tot meisjes. 

Groep 1 
 De uitdagingen zijn: 

o Te kleine groepen met meisjes; 
o Voor meisjes zijn meisjesdingen belangrijk; 

 Oplossingen 
o Vrouwelijke trainers (hoewel de meningen daarover verdeeld zijn); 
o Meisjes toernooien waar ook meisjesdingen (zoals make-uppen) wordt gedaan (zijn 

al succesvol). 

Groep 2 
 Probeer voor alle beginners bij elkaar beginnerstrainingen op zaterdag te organiseren, twee 

maal per jaar tegen een redelijk tarief en vraag de deelnemers na de 2e of 3e week een 
vriendje of vriendinnetje mee te nemen; 

 Zorg voor vrouwelijke trainers, rolmodellen zijn belangrijk; 
 Zorg dat meisjes die al lid zijn bij evenementen voor beginnende meisjes aanwezig zijn om 

als rolmodel te dienen; 
 Organiseer een ouder-kind toernooi om de zaterdag beginnerstrainingen af te ronden 
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Groep 3 
 De uitdagingen zijn: 

o Het gemiddelde niveau van meisjes is lager dan dat van jongens; 
o Ze komen iets sneller in de pubertijd dan jongens, zijn serieuzer en vinden sneller 

school belangrijker; 
o Meisjes spelen minder buiten waardoor hun motoriek mogelijk minder wordt 

ontwikkeld; 
o Doen vaak ook andere zaken (bijv. paardrijden) en moeten dan al snel tussen de 

mogelijkheden kiezen, geld kan dan ook een issue zijn; 
o Hoewel meisjes juist meisjes aantrekken, moet je er wel een paar hebben om dat te 

kunnen gaan doen; 
o Ze zijn in het algemeen socialer en minder competitiegericht. 

 De oplossingen zijn: 
o Zorg voor sociale cohesie, sociale elementen in de training; 
o Zorg voor een veilig sportklimaat; 
o Vergoot het zelfvertrouwen; 
o Zet foto’s van/met meisjes op de website om te laten zien dat er al meisjes lid zijn; 
o Maak de trainingen gedifferentieerd, bijvoorbeeld een ander eindspel voor de 

meisjes. 

De vraag wordt gesteld ‘wat er is gebeurd met TT Aerobics’? Dat leek een leuk initiatief voor meisjes 
en jonge vrouwen. Het blijkt dat de NTTB in 2016 na een jaar ‘de stekker er uit heeft getrokken’. 
Hoewel een bedrijf in Engeland de formele licentiegever is voor de scholing tot TT-Aerobics 
instructeur/trainer, kan elke vereniging natuurlijk altijd zelf organiseren dat er trainingen/ 
tafeltennisbewegingen worden gedaan op muziek. Het advies is om dat wel met mate te doen. Zeker 
bij clinics is het gebruik van muziek een toegevoegde waarde, bijvoorbeeld bij de warming-up of bij 
spelletjes. Mogelijk is het een goed idee de meisjes/jongen vrouwen zelf te vragen dit voor de 
vereniging te ontwikkelen. Dan kunnen ze het naar eigen wens vormgeven. 

Steeds blijkt weer dat het belangrijkste is om eerst een groepje met meisjes binnen de vereniging te 
krijgen. Op de vraag hoe de verenigingen dat aan hebben gepakt komen de volgende 
uitwerkingen/best practices en ideeën naar voren. 
 

 Tweemaal per jaar een kennismakingscursus organiseren (Salamanders) 
a. Opstart was moeilijker, nu loopt het; 
b. Zorg voor goede trainers; 
c. Zorg voor sparringpartners uit de vereniging van dezelfde leeftijd; 
d. Neem alleen nieuwe spelers van vergelijkbare leeftijd in de kennismakingscursus. 

 Neem iemand uit de klas mee (Alexandria) 
e. Als variatie: een jongen neemt een meisje mee en een meisje een jongen mee. 

 Vraag alle jeugdleden (jongens en meisjes) een meisje mee te nemen (PlayFair) 
f. Organiseer bijvoorbeeld voor een nagellak toernooi; 
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g. Elk meisje mag een flesje nagellak uitzoeken en na afloop wordt het 
gedemonstreerd en geprobeerd; 

h. Het is succesvol, maar wel voor de ‘lange adem’. 
 
De volgende wensen en suggesties zijn het om het aantrekkelijker te maken. 

 Ze mogen een enkele keer (bijvoorbeeld twee keer) invallen zonder competitiebijdrage te 
moeten betalen; 

 Er moeten meer activiteiten tussen de competities door zijn; 
 Zoek samenwerking met andere verenigingen zeker ook als die ook een klein aantal meisjes 

hebben. Het is makkelijker samen te groeien; 
 Zorg dat er geen kadetten bij de jongste jeugd zitten; 
 Maak een echte starterscompetitie, echt voor starters die minder prestatiegericht is; 
 Maak een competitiepoule met echt alleen beginners die wat meer individueel gericht is op 

hun behoefte en minder op prestatie, eventueel buiten NAS (kijk ook naar een poule met 
verschillend aantal spelers per team zoals in Midden (formulier is hier te vinden)); 

 De afdeling wil ook weer starterstoernooien gaan organiseren; 
 Zorg voor flexibiliteit voor de starters (buiten de afdelingscompetitie om): als er na het begin 

van de competitie nieuwe spelers binnenkomen, zorg dan voor oefenwedstrijdjes met een 
clustertje van vergelijkbare vereniging in de omgeving; 

 
5. Rondvraag 

V: Wie wil er een meisjestoernooi organiseren? 
A: Rijnsoever en Salamanders zeker, Alexandria mogelijk. 

6. Sluiting 
Sven sluit de vergadering om 21:45 en dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage. 

Actiepunten: 
 iedereen stuurt het aantal echte starters van de vereniging naar Hans Vogelaar 

(jeugdcompetitie@nttb-west.nl).  
 Hans Vogelaar zal de NTTB vragen of er nog materialen beschikbaar zijn voor TT Aerobics. 

 

Er is informatie over meisjes op deze pagina op de site van West te vinden. 


