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Aan:       

- Coördinatoren paratafeltennis van de NTTB-verenigingen en van de 8 afdelingen 

Kopie: 

- Leden Team Parasport 

- Robbert Stolwijk (Hoofd Wedstrijdsport) 

- Wim van der Burgt (Hoofdbestuurslid Wedstrijdsport) 

 

 

 

 

 

Onderwerp Datum 

Informatie over ontwikkelingen paratafeltennis 31 augustus 2019 

 

 

Beste coördinatoren paratafeltennis, 

 

 

Aanvullend op  de informatie die we  jaarlijks in augustus toesturen over het nieuwe seizoen maken we 

graag van de gelegenheid gebruik om jullie wat informatie toe te sturen over diverse ontwikkelingen. 

 

 

Schuiftafeltennis 

Tijdens het NK 2019 is voor de tweede keer in de klasse schuiftafeltennis gespeeld. Hier is gewerkt met 

nieuwe (concept) materialen en spelregels. Inmiddels hebben we de opgedane ervaring geëvalueerd en 

aanpassingen gemaakt. Ook wordt gestart met de productie van de materialen. Binnenkort publiceren we 

de nieuwe informatie op https://tafeltennis.nl/paratafeltennis/. Het is de bedoeling om in het nieuwe 

seizoen op een aantal ranglijsttoernooien schuiftafeltennis aan te bieden. Tot de NK 2020 is 

schuiftafeltennnis een pilot. Het is onze bedoeling om voorafgaand aan de NK de afspraken over 

materialen en spelregels definitief te maken. 

Er is een ranglijst voor schuiftafeltennis. De uitslagen van de wedstrijden tijdens de ranglijsttoernooien 

(en speciaal voor schuiftafeltennis ook tijdens de NK) tellen mee voor deze ranglijst. 
Ook op de spelerslijst zijn de schuiftafeltennissers opgenomen. Voor hen geldt dat ze niet op de ELO-lijst 

komen.  

 

 

Toernooi.nl 

Voor alle pararanglijsttoernooien en de NK Para wordt voortaan Toernooiplanner gebruikt als software 

voor de wedstrijdleiding. Dit heeft een aantal voordelen, waaronder: 

 De indeling voor het toernooi is een paar dagen voor het toernooi online, zie http://nttb.toernooi.nl. 

Het kan zijn dat deze indeling nog wijzigt, bijvoorbeeld vanwege afmeldingen. Spelers kunnen 

hieraan dus geen rechten ontlenen.  

 Tijdens het toernooi kunnen spelers en begeleiders hun speelprogramma inzien. 

 Tussentijds en na afloop worden uitslagen gepubliceerd. Spelers en begeleiders zien dit dan 

rechtstreeks op http://nttb.toernooi.nl. 

 Het verwerken van de resultaten voor de ranglijst, de percentagelijst en de ELO-rating kan nu 

makkelijker en sneller.  
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Wedstrijdopzet 

Tijdens alle pararanglijsttoernooien wordt gestart in een meerkamp. Als er meerdere meerkampen in een 

klasse zijn is er voor iedereen een vervolgronde. 

In het hoofdtoernooi wordt in knock-out vorm gespeeld. De verliezers van de halve finale spelen om de 3e 

plaats. 

In de troostronde bepaalt de organisatie de wedstrijdvorm. Hier kan mogelijk ook best-of-3 gespeeld 

worden. 

Bij de NK Para is ook een dubbeltoernooi. De NK heeft geen troostronde.  

De indeling van het toernooi vind je meestal op de prikborden. Je kunt ook op http://nttb.toernooi.nl kijken. 

 

 

 

Rolstoelers en lopers 

Tijdens het jaarlijkse overleg in maart 2019 met de verenigingen over paratafeltennis is het voorstel 
gedaan om de mogelijkheid te bekijken om rolstoelers en lopers vaker te scheiden tijdens de toernooien, 
met name tijdens de pararanglijsttoernooien. 
In juli is hier een overleg over geweest. Op dit overleg hebben we open gesproken over de voordelen, de 
nadelen en eventuele andere gevolgen. De belangrijkste zijn: 

 Voordeel: Je speelt tegen een tegenstander die ongeveer dezelfde lichamelijke beperking heeft als 
jezelf. 

 Voordeel: Als je de ambitie hebt om internationaal te spelen is het waardevol om gescheiden te 
spelen. Met een gescheiden opzet kunnen spelers meer passende ervaring opdoen. 

 Nadeel: Minder variatie in tegenstanders. 

 Nadeel: Samenvoegen van klassen, waardoor de niveauverschillen groter worden. 

 Gevolg: Dit betekent eventueel een aanpassing van de wedstrijdopzet. Ook bij het samenvoegen van 
klassen gaan we de spelers uit beide klassen de kans geven om ranglijstpunten te verdienen.  

 Gevolg: Dit zal ook invloed gaan hebben op de pararanglijst en de percentagelijst. 
Uiteindelijk hebben we 2 afspraken gemaakt: 

 We houden een enquête onder de deelnemers van het pararanglijsttoernooi in Amersfoort in oktober.  

 Het is de bedoeling om op het nieuwe pararanglijsttoernooi van Taverzo in Zoetermeer op 2 mei 
2020 te spelen volgens de nieuwe opzet. 

Als kanttekening: het zal vooral gaan om sterkteklasse 3 tot en met 6. Er zijn vrij weinig rolstoelspelers in 
klassen 1 en 2 en we willen voorkomen dat we klassen 1 tot en met 3 moeten samenvoegen, want dan 
zijn de sterkteverschillen te groot. 
Op basis van de resultaten van de enquête en de ervaringen op 2 mei gaan we vervolgstappen zetten. 
 
 
 

Spelregels 
Vanuit Team Parasport constateren we dat er behoefte is aan meer duidelijkheid over de officiële 
spelregels, over het toepassen ervan en de mogelijkheid om dispensatie aan te vragen.  

 Onze ervaring is dat het niet reëel is om spelers te vragen een formele classificatie aan te vragen. 
We hebben daarom afgesproken om een light versie van het classificatieproces op te stellen met een 
bijbehorende spelerskaart. Op dit moment zijn we bezig met de uitwerking van dit proces. Zodra er 
meer bekend is zullen we jullie hierover informeren. 

 Paratafeltennis groeit. We merken dat steeds meer paratafeltennissers (ook) geïntegreerd spelen, 
bijvoorbeeld in de competitie. Onze ervaring is dat niet-paraspelers vaak niet op de hoogte zijn van 
de bijzondere, officiële, spelregels voor parasporters. Een communicatieproces binnen de gehele 
NTTB zal onderdeel uitmaken van de invoering van de vernieuwde aanpak. 
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HandicapNL 

HandicapNL levert een bijdrage aan Paratafeltennis toernooien. Iedereen kan bijdragen door te doneren 
aan HandicapNL: de helft van de opbrengst komt rechtstreeks ten goede aan paratafeltennis toernooien! 
In overleg met de organisatoren van een aantal toernooien hebben we een gezamenlijke actie 
aangemaakt: 
“Jaarlijks zijn er 6 tot 8 landelijke paratafeltennistoernooien (voor mensen met een beperking). Deze 
toernooien worden georganiseerd door of vanuit verenigingen in samenwerking met de Tafeltennisbond, 
met ook een financiële bijdrage vanuit de bond. De organisatie vergt een grote inspanning van de 
vrijwilligers van deze clubs. Helaas is het lastig om de begroting van deze evenementen rond te krijgen. 
Via deze collecte halen we zowel geld op voor HandicapNL als voor de organisatoren van GSVA 
(Amersfoort), Doing (Zoetermeer), Taverzo (Zoetermeer) en Alexandria ’66 (NK Rotterdam). Daarom 
collecteer ik.” https://handicapnl.digicollect.nl/nederlandse-tafeltennisbond-paratafeltennis 
 
 
 
Informatie op de website 

Op dit moment wordt gewerkt aan het opnieuw inrichten en actualiseren van de teksten op de website. 

Op https://www.nttb.nl/speel-tafeltennis/aangepast-sporten/paratafeltennis-wat-en-waar komt een korte 

inleiding over paratafeltennnis. 

Op https://tafeltennis.nl/paratafeltennis/ geven we veel informatie over onder andere wedstrijdsport, 

topsport en talentherkenning, revalidatiecentra en speciaal onderwijs. Kijk op deze pagina rechts voor de 

diverse rubrieken of ga naar beneden voor Paratafeltennis Nieuws en Paratafeltennis Events. 

 

 

 

Extra impuls paratafeltennis 

We zijn dit jaar gestart met een extra impuls om activiteiten op het gebied van paratafeltennis uit te 

voeren. Zie https://www.nttb.nl/nieuws/extra-impuls-paratafeltennis 

We hebben dit jaar al diverse activiteiten uitgevoerd en willen dit de komende maanden voortzetten. Voor 

meer informatie kun je contact opnemen met Saskia Meijer (meijer@tafeltennis.nl, 06 48 11 06 80). 

Om een paar voorbeelden te noemen: 

 We organiseren jeugdtrainingsdagen in Tiel (8 september), Noordwijk/Europese Jeugd Top-10 (5 

oktober), Rotterdam/Jolanda Paardekam Classic (20 oktober), Oss (17 november) en Dedemsvaart 

(15 december, datum o.v.b.). 

 Op 18 september zijn we samen met MJ Tafeltennis aanwezig bij de Open Dag van de Johan Cruyff 

Foundation in het Olympisch Stadion in Amsterdam: 

https://www.cruyff-foundation.org/activiteiten/gehandicapten-sport/open-dag 

 Op woensdag 25 september zijn we aanwezig bij de Sportbeurs voor kinderen met een beperking bij 

Revalidatie Basalt in leiden: https://sleutelstad.nl/2019/01/18/revalidatiecentrum-gaat-sportbeurs-

opzetten-voor-kinderen-met-beperking/ 

 Op zaterdag 5 oktober is er een demonstratie van Gerald van Grunsven en Kelly van Zon bij de clinic 

paratafeltennis als side event van de Jeugd Top-10: https://tafeltennis.nl/activiteit/europe-top-10-in-

noordwijk/ 

 Op zondag 3 november is MJ Tafeltennis aanwezig tijdens de Dutch Open Paratafeltennis op 

Pagedal (Stadskanaal). 
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Overige evenementen 

In het seizoen 2019/2020 zijn er nog twee para-evenementen die we graag onder jullie aandacht 

brengen: 

 Op 1, 2 en 3 november 2019 organiseren we in Stadskanaal de Dutch Open Paratafeltennis. Zie 

https://tafeltennis.nl/dutchopenpara/ 

 Van 12 tot en met 14 juni 2020 worden in Den Haag de Special Olympics Nationale Spelen 

georganiseerd. Ook tafeltennis staat hier op het programma. De doelgroep van dit evenement 

bestaat uit spelers met een verstandelijke beperking. 

 

 

Ledenadministratie in NAS 
Voor een goede communicatie is het belangrijk dat we de juiste contactgegevens hebben. We willen alle 

verenigingen vragen om hun gegevens in NAS (het ledenadministratiesysteem van de NTTB) te 

controleren en aan te vullen of te corrigeren. Ook verenigingen die geen parasporters hebben, maar 

hiervoor wel openstaan, kunnen in NAS een coördinator vermelden. De secretaris en/of 

ledenadministrateur van je vereniging dient ervoor te zorgen dat de gegevens correct zijn. 
Bij de verenigingsfunctionarissen is het mogelijk om een coördinator paratafeltennis te vermelden. 

In de ledenadministratie is het mogelijk om parasporters als zodanig te registreren. Elke speler die 

gebruikt maakt van para-aanbod van de NTTB, zoals paratrainingen of deelname aan 

pararanglijsttoernooien en/of aan de NK paratafeltennis dient in NAS geregistreerd te staan als 

paratafeltennisser. 
 

We beseffen dat er parasporters zijn die niet als zodanig geregistreerd willen staan. Uiteraard wordt deze 

wens gerespecteerd. Deze spelers kunnen echter niet deelnemen aan pararanglijsttoernooien.  

 

Met een juiste registratie kunnen we de verenigingen en dus hun leden de juiste informatie sturen, 

bijvoorbeeld over deelname aan paratoernooien. 
Een correcte registratie leidt bovendien tot meer en betere statistische informatie over parasporters. Dit 

geeft de NTTB de kans om het aanbod hierop aan te passen. 
We hebben geconstateerd dat de informatie in NAS bij veel verenigingen niet altijd actueel is. We willen 

jullie erop wijzen dat een goede ledenadministratie van groot belang is bij de communicatie tussen de 

NTTB en de verenigingen. De verenigingen (ledenadministrateur en/of secretaris) zijn zelf 

verantwoordelijk voor de gegevens van hun vereniging in NAS en kunnen deze ook zelf aanpassen. Als 

je hierbij hulp nodig hebt, kun je contact opnemen met Mariska de Boer (NTTB 

bondsbureau, boer@tafeltennis.nl). 

 

 

Meer informatie? 

Als je vragen hebt naar aanleiding van bovenstaande of in het algemeen over paratafeltennis, neem dan 

contact op met ondergetekende. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

NTTB Team Parasport 

 

 

Ineke de Graaf 

E-mail: teamparasport@tafeltennis.nl 

Tel.: 06 212 82 052 
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