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VOORWOORD

Het begeleiden van jeugd is een heel belangrijke taak binnen de sport. Niet in de laatste plaats voor het kind zelf. Hij 
of zij staat aan de start van wat hopelijk een leven lang sporten zal zijn. Omgangsvormen, de spelregels, zelf tellen, 
het luisteren naar je coach; het is waardevol dit meteen vanaf het eerste begin goed aangeleerd te krijgen. Maar ook 
voor de begeleider is het vaak een eerste kennismaking met de sport, met de spelregels, met het coachen, met een 
corrigerende taak op gewenst en ongewenst gedrag.

Deze handleiding behoort bij NTTB opleidingen op niveau 1 en 2. Voor de opleiding Tafeltennisbegeleider 1 is 
de doelgroep de meerijdende ouder, of het oudere jeugdlid die als coach wordt ingezet. Voor niveau 2 is het de 
jeugdtrainer of assistent trainer. Voor niveau’s 1 en 2 arbitrage bevat dit boekje de spelregelkennis voor beginnende 
jeugd. Voor niveau 2 toernooileider is dit boekje interessant omdat het basiskennis bevat voor het spelen van 
tafeltenniswedstrijden.

Tijdens de opleiding Tafeltennisbegeleider 1 komt al deze kennis samen. Hoe begeleid je een beginnend jeugdlid op een 
verantwoorde en deskundige wijze? Wat weet je als ouder van de tafeltennissport als je er zelf niet uit afkomstig bent? 
Snap je de puntentelling, of de stress op het gezicht van je kind? Hoe corrigeer je ongewenst gedrag, van je eigen kind of 
van een tegenstander? Wat weet je over hoe de vereniging georganiseerd is, wat de rol van de trainer is, het bestuur, de 
NTTB? 

Kortom, de teksten in dit boekwerkje bevatten alle kennis die je als begeleider nodig hebt om zowel jezelf als de jeugd 
die je begeleidt een goede start te laten maken. En wie wil dat nou niet? 

“Jeugdbegeleiding Tafeltennis” is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage vanuit het programma “Naar 
een veiliger sportklimaat”. Binnen tafeltennis hebben we dit “Thuis in Tafeltennis” genoemd.

Namens de NTTB wil ik een aantal mensen bedanken voor hun bijdrage. Allereerst de grondleggers van de eerste 
twee versies, Theo Rieken en Adri Dam. Dank ook aan Resie Knops-Dullens die de spelregels in begrijpelijke taal heeft 
geschreven. En aan Michiel de Korte, Peter Hanning en Nanning van der Hoop die alles weten over positief coachen 
en de beleving van het kind. Tot slot veel dank aan Linda Stolk. Zij heeft drie teksten samengebracht in één handzame 
handleiding.

Persoonlijk hoop ik dat jij als begeleider na het lezen van “Jeugdbegeleiding Tafeltennis” en het volgen van een 
NTTB opleiding op niveau 1 of 2 ook “Thuis in tafeltennis” bent. Ik wens je veel leesplezier en veel plezier in de 
tafeltennissport.

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Ingrid Koppelman
Hoofd Sport- en Productontwikkeling

INLEIDING

Vele taken in het belang van een goed jeugdbeleid kunnen door het kader van de vereniging worden uitgevoerd, maar 
niet alle. Voor de begeleiding van jeugd zijn trainers en bestuur vaak ook afhankelijk van de inzet van ouders en van 
oudere jeugdspelers die meerijden met een team. Om hen de juiste informatie te geven zodat zij deze taak goed op zich 
kunnen nemen, is het boekje “Jeugdbegeleiding Tafeltennis” ontwikkeld. In deze handleiding maak je kennis met de 
tafeltennissport in haar vele facetten. We gaan hier in op organisatorische aspecten, op spelregels, op het spelen van 
wedstrijden, op techniek en tactiek en op mentale aspecten.

Ouders, coaches, trainers, begeleiders en leden van de vereniging zullen bij het lezen vaststellen dat zij zowel een 
positieve als een negatieve uitwerking kunnen hebben op de prestatie en het sportgedrag van kinderen. Het is ook aan 
te bevelen dat de jeugdspelers zelf kennisnemen van dit boekje. Het is daarom ook in niet te moeilijke taal geschreven. 
Binnen de tafeltennissport streven we naar volledige integratie van valide sporters en sporters met een beperking. De 
jeugdige paratafeltennissers nemen volledig gelijkwaardig deel aan de NTTB competities en toernooien.
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Meer informatie over de gedragscode en seksuele intimidatie is via www.sport.nl en www.nttb.nl, tabblad ‘Veilig 
Sporten’ te vinden.

Volgens de NTTB reglementen  zijn coaches en trainers lid van de tafeltennisvereniging. Leden van de NTTB zijn door 
middel van hun lidmaatschap verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Alle activiteiten die verricht worden ten 
behoeve van het uitoefenen van de tafeltennissport, dus ook het naar een uitwedstrijd rijden, vallen onder deze 
verzekering.

1b. Wedstrijdorganisatie

Binnen de tafeltennissport zijn er meerdere mogelijkheden om in wedstrijdvorm 
te tafeltennissen. Als eerste is dit de competitie. De NTTB verzorgt een landelijke 
competitie, de afdelingen eigen regionale competities. Daarnaast is er de mogelijkheid 
om aan toernooien mee te doen die door de bond, afdeling of vereniging worden 
georganiseerd. Om een beeld te krijgen hoe de tafeltenniscompetitie werkt en hoe 
toernooien er uitzien zal hier verder op worden in gegaan.

1c. Competitie

De organisatie
De competitie wordt georganiseerd door de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). De 
NTTB is onderverdeeld in acht afdelingen. Om landelijk te kunnen spelen, moet je in 
principe tot de besten van de afdeling behoren. Door eerste te worden in de hoogste 
afdelingsklasse promoveert een team naar de landelijke competitie. Uitzondering is mogelijk, maar dit moet worden 
aangevraagd (dat heet dispensatie aanvragen). De aanvraag kan wel of niet worden toegewezen. 

De vereniging geeft een teamsamenstelling door aan de landelijke of afdelingscompetitieleider. Er is twee keer per jaar 
een moment waarop dit uiterlijk moet gebeuren. De wedstrijdsecretaris van een vereniging weet wanneer dit is.

De start van de competitie is na de zomervakantie. De opgave voor deelname moet tijdig worden doorgegeven aan de 
NTTB. De criteria hiervoor verschillen per afdeling en landelijk, maar staan altijd aangegeven in de competitiebulletins. 
Spelers die zich hiervoor hebben opgegeven worden door de vereniging ingedeeld in teams. De NTTB draagt zorg 
voor de indeling naar sterkte. De indeling wordt ieder jaar aan de hand van de opgave opnieuw vastgesteld. De 
sterkteverdeling vindt plaats op grond van de individuele sterkte van de spelers in het team. Het gemiddelde van de 
teamspelers bepaalt de teamrating. Op grond van de teamrating wordt een team ingedeeld in een klasse.

De NTTB kent één competitieseizoen dat in twee delen wordt gesplitst: de najaarscompetitie – van september tot 
december – en de voorjaarscompetitie: van januari tot mei. Na ieder competitiedeel kun je promoveren of degraderen. 
Voor de jeugd is er niet altijd degradatie. De vereniging kan voor de voorjaarscompetitie de teams wijzigen. In sommige 
afdelingen is de competitie onderverdeeld naar leeftijd en sterkte. 

Er kan op basis van bijvoorbeeld sterkte of het niet kunnen vormen van een team dispensatie worden aangevraagd voor 
het uitkomen in een andere leeftijdscategorie. Dat betekent dat er toestemming gevraagd moet worden aan de bond of 
de competitieleider van de desbetreffende afdeling. 
 
Wedstrijden
De teams die uitkomen in de competitie bestaan uit drie spelers. Een vereniging kan om bepaalde redenen meer spelers 
aan een team toevoegen, zodat gerouleerd kan worden. In wedstrijden mag een vierde speler meedoen, maar alleen in 
het dubbelspel.

In sommige afdelingscompetitievormen bestaan de teams uit twee spelers, of soms twee keer twee spelers (beginners). 
Een derde speler mag meedoen, maar alleen in het dubbelspel. Ook hier geldt dat de vereniging redenen kan hebben 
om een team uit meerdere spelers te laten bestaan.

Hoofdstuk 1  Organisatorische begeleiding

De NTTB heeft haar verenigingen geadviseerd dat elke competitiewedstrijd waarbij jeugd betrokken is moet worden 
begeleid door iemand van 16 jaar of ouder, bij voorkeur in het bezit van het TT1 certificaat. Het is belangrijk dat deze 
begeleiders, niet altijd afkomstig uit het tafeltennis, voldoende kennis hebben van wat de sport inhoudt, maar ook van 
wat er met het kind gebeurt achter de tafel.
 
Bij de begeleiding van jeugdige sporters, zowel in trainings- als in wedstrijdsituaties, onderscheiden we verschillende 
soorten van begeleiding:

1. Organisatorische begeleiding (hoofdstuk 1)
2. Mentale begeleiding (hoofdstuk 2a)
3. Pedagogische begeleiding (hoofdstuk 2b)
4. Tactische begeleiding (hoofdstuk 2c)

In de praktijk zullen deze soorten begeleiding door elkaar voorkomen en elkaar beïnvloeden.
De organisatorische begeleiding zal direct in dit hoofdstuk uitgewerkt worden, de pedagogische-, mentale- en tactische 
begeleiding zullen in hoofdstuk 2 ‘Coachen/begeleiden’ beschreven worden.

1a. Algemeen

Coaches en begeleiders
Coaches zijn verantwoordelijk voor alle vier de soorten van begeleiding. Begeleiders hebben verantwoordelijkheid met 
name in de eerste drie soorten van begeleiding. Dit betekent niet dat een begeleider ook ten aanzien van de tactische 
begeleiding niet kan en mag ondersteunen. Ook ouders die geen van deze taken op zich nemen zijn begeleiders. Alle 
ouders oefenen immers onbewust (of misschien wel bewust) invloed uit op de prestatie en het gedrag van hun zoon of 
dochter tijdens de wedstrijden en trainingen. In de sportieve driehoek van begeleiding gaat het altijd om: 

Het gedrag van de begeleider
In deze handleiding wordt regelmatig iets gezegd over het gedrag van de speler. Ook over het gedrag van de begeleider 
willen we vooraf een tweetal opmerkingen kwijt:

•  Voorbeeldgedrag: Een begeleider moet zich er van bewust zijn dat hij of zij een voorbeeldfunctie vervult. Je  
kunt moeilijk iets zeggen over het gedrag van een speler wanneer je zelf daarin niet correct bent. Naast dit 
voorbeeldgedrag richting spelers, vorm je als begeleider ook het visitekaartje van de vereniging. 

• Gedragscode: Helaas komt het ook bij tafeltennis voor dat trainers of begeleiders hun boekje te buiten gaan in 
hun omgang met jeugdigen. Om dat te voorkomen zijn de regels waaraan een begeleider zich dient te houden 
neergelegd in een gedragscode (zie Bijlage 1). Het blijft een onderwerp waar we voortdurend zorg voor moeten 
hebben.

Spelers

Ouders
Trainers
Coaches

Begeleiders
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verschillend geregeld. Zorg dat bij iedereen goed bekend is wat hierover de afspraken zijn. 
Volgens de reglementen mag je invallen:
• in een hoger team (met een lager teamnummer);
• in een team dat uitkomt in dezelfde jeugdcompetitie;
• niet vaker dan 3 tot 6 keer per competitie (dit verschilt per afdeling);
• vanaf 16 jaar mag je ook invallen in een seniorenteam.

Percentages
In de competitie worden de prestaties van een speler vaak uitgedrukt in een winstpercentage. Het winstpercentage is 
het aantal partijen (sets) dat een speler heeft gewonnen gedeeld door het aantal partijen (sets) dat de speler gespeeld 
heeft.

Thuiswedstrijd
Rondom het spelen van een thuiswedstrijd kunnen de hierna volgende opmerkingen gemaakt 
worden. Vanzelfsprekend weer met de nodige verschillen per vereniging.
• Bij thuiswedstrijden moeten de spelers en begeleiders van de spelende teams op tijd 

aanwezig zijn, zodat zij kunnen inspelen en de gasten kunnen ontvangen. Het bestuur 
wijst een zaalleider aan.

• Zaal en tafels zo nodig in orde maken voor het inspelen.
• Wijs de spelers er op dat voor elke wedstrijd een korte warming-up wordt uitgevoerd. 

Een warming-up is zowel een lichamelijke als geestelijke voorbereiding op de wedstrijd.
• Tegenstanders verwelkomen als gasten. Ook de eigen spelers geven de gasten een hand 

en stellen zich voor. Indien dat gebruikelijk is, de begeleider een consumptie aanbieden. 
Een kopje koffie wordt zeer gewaardeerd.

• Zorgdragen dat de gasten kunnen inspelen op de wedstrijdtafel.
• Gebruikelijk is dat de thuisploeg als eerste het wedstrijdformulier invult.
• De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het juist invullen van het wedstrijdformulier. De bezoekers 

controleren hun eigen vakje met namen en bondsnummers.
• Het invullen van het wedstrijdformulier moet nauwkeurig geschieden. Het niet of onvolledig invullen wordt door de 

NTTB bestraft met een boete. Zie Bijlage 3 voor de juiste manier van invullen.
• Het formulier wordt in drievoud ingevuld (doordrukpapier)
• Zorg er voor dat de datum, de klasse waarin gespeeld wordt en het wedstrijdnummer zijn ingevuld. Dit nummer 

vind je terug op het wedstrijdprogramma. Hoe het programma beschikbaar is, verschilt per club: op het prikbord, 
in een boekje, verspreid als kopie of ‘haal het maar van internet’. Op menig smartphone is de site van de NTTB te 
lezen. Een begeleider zorgt er voor de benodigde gegevens bij de hand te hebben. De namen van de spelers en hun 
bondsnummers worden ingevuld. Vraag de aanvoerder of de begeleider van de tegenstander naar de opstelling en 
de gegevens van de spelers of laat de tegenstander hun opstelling invullen.

• Tijdens de wedstrijden worden de uitslagen bijgehouden door de scheidsrechter van de betreffende wedstrijd. Na 
de laatste wedstrijd wordt de eindstand ingevuld.

• Bij onvolledig opkomen wordt bij de betreffende wedstrijden alleen de uitslag ingevuld. De naam van de 
niet aanwezige speler mag niet worden ingevuld. De wedstrijden van die afwezige speler worden op het 
wedstrijdformulier voorzien van een streep door de gamestanden en door 1-0 of 0-1 in te vullen bij de setstand.

• Na alle gespeelde wedstrijden worden de persoonlijke resultaten van de spelers ingevuld.
• Na de wedstrijd het formulier nog eens controleren of alles juist is ingevuld.
• De formulieren worden na afloop ondertekend door zowel de aanvoerder als begeleider. Soms is dat voor de 

afdelingscompetitie anders afgesproken.
• Na ondertekening geef je het derde (blauwe) formulier aan de tegenstander. Het eerste (witte) en tweede (gele) 

formulier worden verder verwerkt volgens de regels. 
• Elk team ruimt zo nodig zijn eigen materiaal (tafels, netjes, e.d.) op. Dit volgens de afspraken die bij de vereniging 

gelden.
• Zorg dat na afloop de spelers elkaar handen geven; contact houden is belangrijk, ook na een wat minder goede 

sportprestatie. Benadruk in zo’n geval dat het sporten klaar is, sportief gedrag is na afloop van de wedstrijd net zo 
belangrijk als tijdens de wedstrijd.

• Zorg dat je na het sporten nog even contact hebt met de trainer/coach/begeleider van de tegenstander. Dit kan een 
handdruk zijn, maar ook een kort gesprekje over het verloop. Je komt elkaar weer tegen; een goed contact met de 
anderen is ook voor jou als trainer/coach/ begeleider prettiger.

Tijdens alle officiële wedstrijden in de competitie wordt de clubkleding gedragen. Dit betekent dat er gespeeld wordt in 
een korte broek en het verenigingsshirt. Er mogen alleen binnenschoenen met een lichte zool gedragen worden.

De jeugdcompetitie wordt meestal gespeeld op zaterdag. De teams zijn ingedeeld in een poule van zes. Tegen elk team 
wordt één keer thuis en één keer uit gespeeld. In totaal zijn dat tien competitiewedstrijden.

In elke wedstrijd speelt iedere speler drie maal een ‘enkelwedstrijd’ en wordt er één dubbel gespeeld. Iedere gewonnen 
set / partij (drie gewonnen games) levert het team één punt op. De maximale score is dus 10-0. Iedere wedstrijd duurt 
gemiddeld drie tot vier uur. 

Wanneer een team uit meer dan drie spelers bestaat, wordt door de begeleider - of wanneer geen vaste begeleider is 
aangewezen door de trainer of de wedstrijdsecretaris -, in overleg met de spelers een speelschema opgesteld. Soms 
is dit een taak van ‘de aanvoerder’ van het team. Iedere club kent hiervoor naar gelang de omstandigheden eigen 
regelingen.

Naast de ‘gewone’ competitie is er in sommige afdelingen ook een starterscompetitie. Deze 
competitie is speciaal bedoeld voor de beginners. Hierbij worden altijd vijf wedstrijden gespeeld, 
maar het spelsysteem hangt af van het aantal deelnemers. Een team mag bestaan uit 2, 3 of 4 
spelers.

Dan is er ook nog de duo-competitie die in steeds meer afdelingen georganiseerd wordt. Hierbij 
worden eveneens vijf wedstrijden gespeeld, en bestaat het team uit twee spelers. 

De NTTB heeft haar verenigingen geadviseerd dat elk jeugdteam wordt begeleid door iemand die het certificaat TT1 
gehaald heeft. Hiertoe organiseert de vereniging vaak een ‘ouderavond’ of een aparte bijeenkomst waar een eigen 
trainer of NTTB-docent uitleg geeft over jeugdbegeleiding in tafeltennis. Ideaal is om zoveel mogelijk vaste coaches of 
begeleiders te regelen voor elk jeugdteam. Naast de begeleiding is het van belang dat het vervoer is geregeld. Sommige 
coaches en begeleiders moeten wel eens een beroep doen op ouders van spelers om mee te gaan naar de wedstrijden 
van de jeugd. Het kan namelijk voorkomen dat een coach geen auto heeft.

Vervoersschema naar uitwedstrijden
Zoals hiervoor al aangegeven, kunnen verenigingen een beroep doen op ouders van de spelers om behulpzaam te 
zijn bij het vervoer naar competitiewedstrijden. De coach / begeleider stelt in overleg met de spelers en ouders een 
vervoersschema op. Het team dient minimaal 30 minuten (landelijk spelende teams 60 minuten) voor aanvang van de 
wedstrijd aanwezig te zijn. Ook hier geldt weer dat een en ander per vereniging verschillend ingevuld kan worden.

Het eventueel vergoeden van reiskosten is een zaak van de vereniging. Dit kan dan ook op verschillende manieren 
worden geregeld.

Kom eens langs
Ook als je als ouder niet bent ingeschakeld als begeleider, ben je van harte welkom bij zowel de uit- als de 
thuiswedstrijden. Beter nog: verenigingen stellen het zeer op prijs.

Sommige jeugdspelers zien niet graag dat (een van de) ouders komen kijken. Ze vinden dat vervelend en geven aan 
dat ze dan niet goed kunnen spelen en afgeleid worden. “Mam, je maakt me zenuwachtig!” Uiteraard is het goed dat 
ouders mogen komen kijken. Praat er in zo’n geval over. Probeer zulke spelers ervan te overtuigen dat de aanwezigheid 
van de ouders een positieve invloed kan hebben. Geef ouders ook wat tips mee - zie ook verderop in deze handleiding 
- wat voor hun kind prettig is in het gedrag van de ouder en wat juist niet. Leer ze wat positief coachen/begeleiden is. 
Belangrijke tip is vaak al dat lichaamstaal van een ouder meer zegt dan de aanmoediging of aanwijzing. 
 
Afmelden bij verhindering
Het uitgangspunt is dat de spelers aan alle vastgestelde wedstrijden deelnemen. Niet meedoen moet een uitzondering 
zijn. Alleen bij dringende redenen, bijvoorbeeld ziekte, kan er voor een invaller worden gezorgd. Helaas is dit niet altijd 
mogelijk. Onvolledig opkomen is nog minder leuk voor de andere spelers en de begeleider van het team. Voor het niet 
volledig opkomen van een team krijgt de vereniging een boete.

Hoe moet worden afgemeld en hoe gehandeld moet worden om een invaller te vinden, wordt per vereniging 
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• Ga eveneens na of ze het vereiste lidmaatschapsbewijs van de NTTB bij zich dragen.
• Controleer of het wedstrijdboekje volledig is ingevuld. Niet volledig invullen kost de vereniging een boete. 
• Draag er zorg voor dat de wedstrijden een vlotte voortgang hebben: geen pauzes tussen twee wedstrijden in.

1d. Toernooien

Waar de competitie (meestal) geen gebruik maakt van leeftijdsindeling, gebeurt dit bij toernooien wel.
Jeugdspelers worden ingedeeld naar leeftijd en sterkte (licenties). De peildatum voor de leeftijd is bepaald op 1 januari. 
Hieronder zijn de leeftijdsgrenzen aangegeven:

Senioren: vanaf het kalenderjaar waarin je 18 wordt;
Junioren: van het kalenderjaar waarin je 15 wordt tot en met het jaar waarin je 17 wordt;
Kadetten: van het kalenderjaar waarin je 13 wordt tot en met het jaar waarin je 14 wordt;
Pupillen: van het kalenderjaar waarin je 11 wordt tot en met het jaar waarin je 12 wordt;
Welpen: tot en met het jaar waarin je 10 wordt.

De verschillende jeugdgroepen zijn weer verder onderverdeeld naar leeftijd. Zo kan worden gezien hoe lang een 
jeugdspeler nog in een bepaalde leeftijdscategorie kan spelen:

3e jaars junior: gedurende het jaar waarin je 17 wordt;
2e jaars junior: gedurende het jaar waarin je 16 wordt;
1e jaars junior: gedurende het jaar waarin je 15 wordt;
2e jaars kadet: gedurende het jaar waarin je 14 wordt;
1e jaars kadet: gedurende het jaar waarin je 13 wordt;
2e jaars pupil: gedurende het jaar waarin je 12 wordt;
1e jaars pupil: gedurende het jaar waarin je 11 wordt;
2e jaars welp: gedurende het jaar waarin je 10 wordt;
1e jaars welp: gedurende het jaar waarin je 9 wordt;
0e jaars welp: gedurende het jaar waarin je 8 of jonger wordt.

Licenties
Naast een leeftijdsindeling worden jeugdspelers ook naar sterkte ingedeeld, door middel van een licentiesysteem. 
Bij de jeugd heb je A- en B-licenties voor de meisjes en jongens junioren, kadetten en pupillen, waarbij A de hoogste 
(sterkste) is. Bij de welpen bestaan alleen A-licenties. Bij de sterkte-indeling wordt geen onderscheid gemaakt binnen 
een leeftijdsgroep: een 1e-jaars junior kan qua sterkte in dezelfde klasse uitkomen als een 3e-jaars junior.

A- en B-licentiehouders staan vermeld in een bulletin dat vier tot vijf maal per jaar wordt uitgegeven. Jeugdlicenties 
gelden, met uitzondering van tussentijdse promotie of degradatie op grond van resultaten, tot het einde van 
het wedstrijdseizoen. Per 1 juli van elk jaar volgt een nieuwe indeling. Voor de toewijzing van de hoogte van de 
licenties en het bepalen van de rangvolgorde wordt de competitierating gebruikt. Omdat de niveauverschillen 
tussen afdelingscompetities in deze rating verwerkt zijn, is beter gewaarborgd dat de ondergrens over het hele land 
vergelijkbaar is. Tussentijds kunnen wijzigingen in de toegekende licentie plaatsvinden op grond van het aantal behaalde 
punten.

De landelijke competitie kent één leeftijdsklasse. Afdelingen zijn vrij om verschillende leeftijdsklassen te maken. In een 
team mogen spelers met verschillende licenties worden opgenomen. De toernooien worden verspeeld in de betreffende 
leeftijdsklassen en op sterkte. Licentie A-spelers spelen tegen elkaar, net als B-spelers. Er worden regels gehanteerd 
voor het zo nodig samenvoegen van bepaalde klassen. Iedereen die geen A- of B-licentie heeft speelt op een apart 
ranglijsttoernooi tegen elkaar.

Soorten toernooien
Tafeltennis kent verschillende toernooivormen. Niet alle spelers kunnen aan elk toernooi deelnemen. Deelname 
is gekoppeld aan een bepaalde licentie. Voor de A- en B-licenties zijn er de Nederlandse Kampioenschappen en de 
Jeugdranglijsttoernooien. Iedereen die geen A- of B-licentie heeft, mag aan de overige ranglijsttoernooien meedoen. 
Daarnaast zijn er de Nationale Jeugdmeerkampen (NJM). In elke afdeling is er een voorronde waarvoor de afdeling 

Uitwedstrijd
Ook bij een uitwedstrijd passen – vaak gelijksoortige – gewoontes en handelingen:
• Al bij een voorgaande wedstrijd de spelers wijzen op het vertrek voor de volgende uitwedstrijd.
• Tijdig aanwezig zijn (uiterlijk 30 minuten voor aanvang), zodat het team zich kan omkleden, een warming-up doet 

en spelers inspelen.
• Tegenstander een hand geven en zich voorstellen aan tegenstander.
• Overleggen met begeleider van tegenstander op welke tafel er wordt gespeeld en wanneer ingespeeld kan worden.
• Invullen wedstrijdformulier (zie hierboven).
• Laat de aanvoerder van het team het invullen van het wedstrijdformulier verzorgen en geef hierbij indien 

noodzakelijk hulp.
• Het uitspelende team levert voor de even (2e, 4e, enz.) wedstrijden de scheidsrechter (zie hierboven).
• De einduitslag en het wedstrijdformulier controleren of het goed is ingevuld en het ondertekenen. Het derde 

(blauwe) formulier in ontvangst nemen.
• Zorgdragen dat het wedstrijdformulier bij thuiskomst zo snel mogelijk bij de wedstrijdsecretaris belandt. Toezicht 

houden hierop.

De opstelling
De spelers van het thuisspelende team spelen onder de letters A, B, C en D. De spelers van het uitspelende team onder 
W, X, Y en Z. De volgorde van de wedstrijden is aangegeven op het wedstrijdformulier. Spelers D en W kunnen alleen 
meedoen in het dubbel, samen met A/B/C of X/Y/Z. Hier kun je gebruik van maken als het team uit meer dan drie 
spelers bestaat. Het dubbel wordt altijd als vierde wedstrijd gespeeld.

Verstandig is om de concrete invulling van de opstelling A, B, C en D of W, X, Y en Z 
voorafgaande aan een wedstrijd te bespreken en/of hierover vaste afspraken te maken 
met het team. In Bijlage 3 is een voorbeeld van een wedstrijdformulier toegevoegd. 
Hierop staat precies waar en hoe alles moet worden ingevuld.

In de duo-competitie ziet het spelsysteem er als volgt uit:
1. A – X
2. B – Y
3. Dubbel
4. A – Y
5. B – X

Advies voor de opstelling en de verdeling voor het scheidsrechteren
• De speler die de volgende wedstrijd moet spelen, leidt de wedstrijd daarvoor niet als scheidsrechter. Hij kan zich 

dan mentaal en tactisch voorbereiden op de wedstrijd.
• De volgorde van spelen. De speler die niet dubbelt speelt in de thuiswedstrijden onder B en in de uitwedstrijden 

onder Z. Bij de thuiswedstrijden dubbelt dan AC en in de uitwedstrijden XY.
• De wedstrijden verdelen voor het scheidsrechteren. De eerste wedstrijd wordt geleid door het thuisspelende team. 

De tweede door het uitspelende team, enz. Bij thuiswedstrijden telt C de eerste wedstrijd en bij de uitwedstrijden 
X. De andere twee spelers dubbelen. Twee spelers treden tweemaal op als scheidsrechter en één speler eenmaal.

• Voor sommige teams kunnen vaste afspraken worden gemaakt ten aanzien van de volgorde van spelen in thuis- en 
uitwedstrijden. Bij aanvang van de competitie overleggen.

• Wanneer regelmatig van opstelling wordt gewisseld of er wordt een keer gekozen voor een andere tactische 
opstelling, dan dit tijdig met het team overleggen.

• Het dubbelspel wordt niet automatisch gespeeld door de sterkste spelers maar door degenen die het beste op 
elkaar zijn ingespeeld. Bij minder ervaren teams rouleren de spelers bij het dubbelspel. 

Is het voorgaande te ingewikkeld, neem dan als eenvoudig uitgangspunt: eerlijk alles delen. Iedereen speelt evenveel, 
iedereen dubbelt evenveel en iedereen telt evenveel. Dit natuurlijk gezien over meerdere wedstrijden. Goed bijhouden 
is dan wel vereist.

Opletten tijdens competitiewedstrijd
Een aantal zaken die spelers snel kunnen vergeten, maar waar begeleiders goed op kunnen letten zijn de volgende:
• Wanneer noodzakelijk, de spelers aanspreken en er op wijzen dat er in clubkleding wordt gespeeld. 
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Opletten voorafgaand en tijdens het toernooi
• Afspraken maken over de heenreis met de spelers. Bij sommige clubs gelden hier centrale afspraken.
• Indien dat van toepassing is, afspraken maken met overige begeleiders over de coaching en begeleiding. Wie 

coacht wie? Op wie kan zo nodig worden teruggevallen?
• Spreek voorafgaand aan de eerste wedstrijd even met de speler(s) waarvan je de begeleiding verzorgt.
• Tijdig aanwezig zijn (bijvoorbeeld 60 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd) zodat kennis genomen kan 

worden van de omstandigheden, de spelers zich kunnen omkleden en inspelen.
• Wanneer noodzakelijk, de spelers aanspreken en er op wijzen dat er in clubkleding wordt gespeeld. 
• Ga na of ze bewijs van lidmaatschap van de bond bij zich dragen. 
• Wijs de spelers er op dat ze tijdig bij de tafel zijn waar de wedstrijd op wordt gespeeld. Bij voorkeur vijf tot vijftien 

minuten voor het geplande tijdstip.
• Draag zorg dat de wedstrijden een vlotte doorgang hebben. 
• Spelers mogen de sporthal alleen verlaten met toestemming. Je moet weten waar ze zijn (ongelukjes - verzekering).
• Geef aan dat spelers zelf verantwoordelijk zijn voor het tijdig aanwezig zijn bij de tafel, zowel voor het spelen als 

het scheidsrechteren (meerkampen). Te laat komen kan diskwalificatie tot gevolg hebben. Wijs de spelers hierop. 
Op meerkampformulieren (zie Bijlage 4) is doorgaans aangegeven wie er aan de beurt is om te tellen.

• Draag er zorg voor dat je als begeleider ALTIJD op tijd bij de tafel bent.
• Zorg dat de uitslag terechtkomt bij de wedstrijdleiding. Kinderen kunnen dit ook zelf doen, maar zie erop toe dat 

het gebeurt. De wedstrijdleiding (gedelegeerd aan tafelcommissarissen) is vaak herkenbaar door speciale kleding, 
zoals hesjes of poloshirts. 

• Wanneer er meerdere spelers door één begeleider worden gecoacht, dan hierover afspraken maken hoe de 
begeleiding verloopt. Bijvoorbeeld:

- aangeven welke speler je begeleidt op welke tijd;
- spelers beginnen wanneer de begeleider er nog niet is (nog een andere speler coacht);
- aangeven wanneer ze alleen spelen; vergeet niet even na te vragen hoe het is gegaan;
- laten coachen door de andere spelers die op dat moment niet behoeven te spelen;
- ondanks alle afspraken een oogje in het zeil houden;
- spelers kunnen zich alleen met toestemming gaan douchen voordat de laatste wedstrijd is gespeeld;
- wanneer meerdere begeleiders met een auto zijn, duidelijk afspreken wie er vroegtijdig huiswaarts keert 

wanneer spelers zijn uitgeschakeld; weet hoeveel en welke spelers vertrokken zijn.

 

spelers uitnodigt. De landelijke finales (kwart-, halve en hele finale) bestaan uit de geplaatste spelers uit deze 
voorrondes. Deelname aan deze toernooien kan punten opleveren voor de licentie, met een mogelijk gevolg voor 
promotie naar een hogere licentie. Gewonnen wedstrijden in de competitie leveren eveneens punten op voor de 
licentie. 

De vereniging geeft aan welke spelers aan welke toernooien kunnen deelnemen. Het verenigingsbeleid is er vaak op 
gericht om een zo hoog mogelijke licentie te behalen in relatie met het aantal trainingsuren. Voor elk toernooi moeten 
de spelers (ouders) aangeven of definitief wordt ingeschreven. En inschrijving verplicht tot deelname. 

Naast deze toernooien kent de NTTB open toernooien die door een vereniging of afdeling worden georganiseerd. Dit 
soort toernooien wordt via een uitnodiging tot deelname bekend gemaakt. Deze uitnodigingen zijn vaak te vinden op 
een verenigingsprikbord, maar staan ook in de kalender van de NTTB-website. Alle opgaven voor toernooien lopen via 
de clubs en iedere club doet dat op eigen wijze.

Inschrijven verplicht tot deelname
Inschrijven voor een toernooi houdt in dat in ieder geval het inschrijfgeld betaald moet worden. De vereniging schiet 
dat vaak voor. Inschrijven voor een toernooi is niet vrijblijvend. Bij de indelingen neemt de organisator aan dat elke 
opgegeven speler ook daadwerkelijk komt. Als spelers wegblijven, vallen er gaten in de poules. Dat betekent dat andere 
spelers minder wedstrijden kunnen spelen dan de bedoeling was. Het kan ook een scheef beeld opleveren van de 
behaalde resultaten van de overige spelers.

Als in bijzondere situaties (b.v. gebroken been) niet aan een toernooi kan worden deelgenomen, kan meestal tot enkele 
dagen voor het toernooi afgemeld worden. Dan kan de organisator vaak nog reserves inzetten of indelingen aanpassen. 
Als een kind verhinderd is, moet er altijd afgemeld worden. Niet of te laat afmelden kan een boete opleveren.

In de praktijk
Bij de A-ranglijsttoernooien wordt iedereen volgens de meest actuele ranglijst geplaatst. Hierbij worden er net zoveel 
toernooien gespeeld totdat er een eind ranking is.

Bij de B-ranglijsttoernooien wordt begonnen met een serie meerkampen, gevolgd door een afvalsysteem. Een 
meerkamp is een reeks wedstrijden waarbij alle deelnemers aan die meerkamp één keer tegen elkaar spelen. Vaak is 
dit een drie-, vier-, vijf- of zeskamp. In deze poules gaan meestal de nummers 1 en 2 naar het hoofdtoernooi, de overige 
spelers gaan door in het troosttoernooi. Deze vervolgrondes zijn een knock-out systeem.

De overige ranglijsttoernooien worden ook begonnen met een serie meerkampen. Deze meerkampen zijn groter dan bij 
de B-ranglijsttoernooien, zo worden er in de voorronde al meer wedstrijden gespeeld. Je gaat alleen door naar de knock-
out fase als je 1e of 2e wordt, er is geen troostronde.

Niet hinderen
Bij grote toernooien, zoals ranglijsttoernooien, is de ruimte buiten de center courts of speelvelden vaak beperkt. 
Gangpaden zijn er om, waar nodig, spelers en coaches snel van de ene naar de andere tafel te kunnen laten lopen. Houd 
deze gangpaden dan ook vrij voor de mensen waar ze voor bedoeld zijn. Toeschouwers (en jongere broertjes of zusjes) 
moeten plaats nemen op de tribunes. Door het gebruik van scoreborden zijn van daaruit de wedstrijden goed te volgen. 
Tassen in een looppad belemmeren de doorgang. Ook met buitenschoenen behoor je niet in het gangpad te komen.

Vervoer en begeleiding
Het vervoer bij toernooien zal zo veel mogelijk verzorgd worden door de vereniging. Bij veel verenigingen is het 
onvermijdelijk dat een beroep op ouders wordt gedaan.

De precieze regelingen met betrekking tot opgave, betaling, eventuele reiskosten en het doorgeven van de benodigde 
informatie is een zaak voor de individuele vereniging.

Clubkleding
Net als bij de competitie dragen spelers tijdens alle officiële wedstrijden van het toernooi clubkleding. Dit betekent dat 
er gespeeld wordt in een korte broek en het verenigingsshirt. En er mogen alleen binnenschoenen met een lichte zool 
gedragen worden.
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2a. Mentale begeleiding

In eenvoudige termen kun je mentale begeleiding zien als het positief invloed uitoefenen op een plezierige beoefening 
van de wedstrijdsport en het creëren van een zodanige situatie dat daaruit mooie resultaten kunnen voortkomen, dit 
betekent dat de aandacht van de begeleiding gericht moet zijn op het HOE (inzet, ontspanning, moed, durven, e.d.) en 
het WAT (topspin, plaatsen, snelheid, e.d.). Het wat staat altijd in relatie met de tactiek en het spelsysteem van de speler.

Het is een goede zaak wanneer coaches, begeleiders en ouders eens met de spelers en onder elkaar over onderstaande 
thema’s van gedachten wisselen.

Soorten van problemen
De meest voorkomende mentale problemen zijn:
• gebrek aan motivatie: wil ik nog wel sporten, wedstrijd spelen, e.d.;
• spanning en stress: bijvoorbeeld (faal)angst;
• concentratieproblemen: sportgebonden en niet-sportgebonden afleidingen van allerlei aard.

Probeer door middel van een open vertrouwelijk gesprek achter de eventuele problemen van de speler te komen. Speel 
op een positieve wijze hierop in. 

Hieronder geven we enige achtergrondinformatie en tips om bovenstaande problemen te voorkomen en hoe hiermee 
kan worden omgegaan. 

Willen, kunnen, durven en doen
In de prestatieve sport gaat het om WILLEN, KUNNEN, DOEN en DURVEN. 
• Maak de spelers dan ook duidelijk dat het NIET gaat om het MOETEN winnen of het NIET MOGEN VERLIEZEN 

maar om het WILLEN WINNEN. De WIL kan vele barrières overwinnen. In plaats van het spreken over het WILLEN 
WINNEN is het nog beter om met de spelers te praten over de WIL om de BEST MOGELIJKE PRESTATIE te leveren. 
Dit betekent dat een speler een wedstrijd kan verliezen, maar toch zijn best mogelijke prestatie (of misschien nog 
meer) heeft geleverd. (Denk maar aan het lopen van een persoonlijk record bij de atletiek.) 

• Begeleiders en spelers kunnen wel veel willen, maar de spelers moeten het ook KUNNEN. Dit betekent dat spelers 
in alle omstandigheden naar hun mogelijkheden moeten spelen. Met andere woorden dat wat ze leren op de 
training: niet anders, niet meer, maar ook niet minder. 

• DOEN betekent dat de spelers de tactiek en wat zij speltechnisch (het spelsysteem) beheersen ook uitvoeren achter 
de tafel. Hier is DURF / MOED voor nodig en met name in beslissende fases. Een coach/begeleider/ouder moet de 
spelers duidelijk maken dat wat ‘geleerd’ is ook uitgevoerd wordt en dat hiermee de BEST MOGELIJKE PRESTATIE 
kan worden bereikt. 

• Om de cirkel rond te maken: een sterke WIL (inzet) is een voorwaarde. Het bovenstaande kan ook op onderstaande 
wijze worden benaderd.

Succes of falen
Succes is niet hetzelfde als winnen. Winnen en verliezen hebben te maken met de uitslag van de wedstrijd, succes en 
falen niet. Succes kan behaald worden in het streven naar de overwinning. Succes is gerelateerd aan inzet en inspanning. 
Sporters hebben slechts een beperkte controle over winnen (er is een tegenstander die dat beïnvloedt), maar ze hebben 
wel controle over de inspanning (HOE en WAT ze spelen) die ze verrichten. Wanneer een speler het beste doet waar hij 
toe in staat is en zich volledig geeft, is hij nooit een ‘loser’. Niettemin moeten we ons realiseren dat het goed is dat de 
spelers op basis van hun spelsysteem ook daadwerkelijk wedstrijden winnen. Het zelfvertrouwen zal toenemen en er 
ontstaat positief gedrag.

Een club moet er voor zorgen dat spelers zodanig worden ingedeeld dat succes mogelijk is. Wanneer door 
omstandigheden spelers te hoog worden ingedeeld, moet hier vooraf met de spelers over worden gepraat. 

Faalangst
Coaches, begeleiders en ouders moeten zich realiseren dat verliezen niet hetzelfde is als falen. Het is ook geen 
bedreiging van de persoonlijke waarde van de speler. Probeer dit de speler duidelijk te maken, want faalangst is de 
grootste vijand van een jeugdige speler. Hij vreest het FALEN en de AFKEURING van het resultaat. Spelers met faalangst 

Hoofdstuk 2  Coachen/begeleiden

In dit hoofdstuk vind je de drie elementen van coachen en begeleiden. Deze drie elementen maken samen dat 
een speler hetgeen hij geleerd heeft op de training kan omzetten tijdens het spel in een wedstrijd: met de juiste 
aanwijzigingen op mentaal, pedagogisch en tactisch gebied. 

Het heeft veel leuke kanten om trainer/coach/begeleider te zijn. Maar realiseer je wel: er komt ook wel heel wat bij 
kijken. Je hebt een verantwoordelijke taak. Je hebt een team van jeugdspelers onder je hoede. Dat betekent dat je niet 
alleen aandacht hebt voor die ene uitblinker, maar ook voor de andere tafeltennissers.

Je krijgt te maken met ouders en veel organisatorisch werk. Vervoer, ziekte, motivatie en beleving van de spelers, hun 
gedrag. En ga zo nog maar even door.

Jeugdspelers moeten zich thuis voelen bij een tafeltennisvereniging. In een veilige en prettige omgeving kunnen zij met 
plezier sporten. Dat draagt er aan bij dat ze sneller iets opsteken. Je hebt als trainer/coach/begeleider een belangrijk 
aandeel in dit alles. Als de trainer/coach/ begeleider zich fijn voelt en goed functioneert, werkt dat door op de spelers. 
Redenen genoeg dus om dit deel van de handleiding “Jeugdbegeleiding Tafeltennis” door te nemen.

Jij als trainer/coach/begeleider
Wat komt er allemaal kijken bij je taak als trainer/coach/begeleider? Voor je begint is het handig om te weten:
• Wat verwacht de tafeltennisvereniging precies van je (is er een overzicht van taken)?
• Heeft de tafeltennisvereniging afspraken over omgangsvormen, bijvoorbeeld gedragsregels?
• Zijn er afspraken over EHBO?
• Weet je voldoende van (de interpretatie van) de (spel)regels?
• Ben je voldoende op de hoogte van de relevante reglementen van de NTTB?
• Organiseert de tafeltennisvereniging een informatieavond voor de trainer/coaches/begeleiders?
• Weet je hoe je de spelers voor, tijdens en na het sporten kan coachen?

Als begeleider wil je het liefst alle kinderen met plezier beter leren sporten. Maar dat is niet het 
enige. Ze moeten leren omgaan met winst en verlies, de kinderen moeten leiding accepteren en 
leren hoe ze om gaan met afspraken die gemaakt zijn, je bent als trainer/coach/begeleider een 
voorbeeld voor de kinderen, kinderen leren meer van wat je doet dan wat je zegt.

Je gaat veel vrije tijd besteden om er als trainer/coach/begeleider met je spelers wat van te 
maken dit seizoen/jaar; je wilt dat spelers het beste uit zichzelf halen. Dat gaat alleen als je een 
goede band met hen opbouwt. Respect krijgen betekent dat je eerst respect moet geven. Dit doe 
je door de manier waarop je tegen je spelers praat, uitleg geeft, opdrachten geeft en probeert de 
spelers iets te leren.

Een paar tips:
• Gebruik humor, met een grapje krijg je een ontspannen sfeer.
• Leer jezelf aan om vooral te kijken naar wat er wél goed gaat en benoem dat, eerlijk en concreet. Zorg dat je vaker 

iets zegt of doet met een positieve dynamiek dan iets met een negatieve dynamiek. Op deze wijze stimuleer je 
kinderen.

• Praat vooral over wat je spelers zélf kunnen doen, in plaats van wat het gevolg daarvan is. Schrap rond spannende 
wedstrijden alles wat met resultaten te maken heeft uit je woordgebruik.

• Wees je bewust van verschillen: ieder kind is anders, als sporter, maar ook door een andere thuissituatie, of een 
andere cultuur. Kijk hoe je hem of haar het beste aan kunt spreken: bij het ene kind is de directe manier het beste, 
bij een ander kies je een ander moment of andere toon (minder streng). Sommige kinderen hebben meer behoefte 
aan strenge, duidelijke regels dan anderen.

• Ook de houding en de toon waarop je praat zijn belangrijk: varieer het volume en de toonhoogte. Door zacht en 
duidelijk te praten kan je soms meer aandacht vangen dan door te schreeuwen.
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2b. Pedagogische begeleiding

De begeleider is ook een opvoeder, een pedagoog, op wedstrijdgebied. Hoe stel je je op aan de zijlijn? Waar kun je met 
jouw gedrag dat van je spelers positief beinvloeden? Hoe leert de speler, maar ook de coach, van fouten? Zijn er vooraf 
afspraken te maken waaraan iedereen zich tijdens de wedstrijd kan houden? 
Voor de pedagogische begeleiding staat één stelregel voorop: prestatie is belangrijk, maar plezier in de sport gaat boven 
alles!

Je eigen spelers
Om je ‘eigen’ spelers te leren kennen is het belangrijk om iedereen bij de voornaam aan te spreken, dat is als begeleider 
prettig, maar ook voor de tafeltennissers. Vraag wat elk kind verwacht van het komende seizoen/jaar; behalve goed 
presteren, willen ze misschien specifieke dingen oefenen/leren. Vraag daarnaast naar hun voorkeuren, bijvoorbeeld op 
welke manier ze het liefst gecoacht willen worden.

Bij de jongere spelers is het vooral belangrijk om ze in het begin zo veel mogelijk van alles te laten ervaren en proberen. 
In de loop van de tijd zullen ze dan vanzelf een voorkeur ontwikkelen. Spelletjes, humor en veel afwisselende interactie 
zijn door de korte aandacht die deze leeftijd heeft, goed om voor te bereiden. Geef ze zelfstandigheid en leiderschap 
naar kunnen en meer als symbolische functie.

Bij oudere spelers ligt het iets anders. Vaak kennen deze tafeltennissers elkaar al van vorige jaren. Toch heb je elk jaar 
wisselingen en is het belangrijk om er met elkaar weer een tafeltennisteam van te maken. Zorg ervoor dat niemand 
buiten de boot valt.

Besteed wat extra aandacht aan de nieuwkomers. Organiseer een gesprek aan het begin van het seizoen om de 
wederzijdse verwachtingen te bespreken. Ook de voorkeuren kunnen dan aan de orde komen. Laat de spelers zo veel 
mogelijk zelf de beslissingen nemen en stuur zo nodig bij. Houd wel in de gaten of de speler de taken ook echt aan kan 
en uitvoert. Naarmate de spelers ouder worden, kunnen ze meer verantwoordelijkheid aan en kun je daar als trainer/
coach/begeleider veel aan hebben.

Afspraken maken met de jonge spelers
Bij deze spelers houd je het simpel; je kunt afspraken verdelen in ‘wat doen we wel’ en ‘wat doen we niet’, bijvoorbeeld:
• Wat doen we wel: op tijd komen. 
• Wat doen we niet: schelden op elkaar, de tegenstander of de scheidsrechter.

Afspraken maken met de oudere spelers
Spelers van deze leeftijd kunnen zelf al vaak bedenken wat belangrijk is. Als ze er zelf over meedenken, zullen het eerder 
hun “eigen afspraken” zijn. Bij de oudere spelers kan je beginnen met de vraag wat ze zelf acceptabel vinden. Zo krijg je 
meteen discussie los en kunnen verschillen tussen spelers duidelijk worden.

Als er binnen de tafeltennisvereniging afspraken zijn rond sportiviteit en respect, gebruik die dan als uitgangspunt. Vraag 
wat je spelers vinden van zo’n regel en wat dat voor hen betekent. Maak het concreet: wat is sportief spelen, wanneer 
heb je respect voor je medesporter (bijv. aanmoedigen in plaats van uitschelden bij een gemaakte fout) of andere speler. 
Probeer met elkaar tot afspraken te komen die passen bij hun leeftijd.

Waar ligt de grens tussen gedrag wat nog net wel kan en wat niet meer kan?
De grens van wat gewenst en wat ongewenst gedrag is, is niet zo duidelijk af te bakenen. Wat voor de een nog wel kan 
(een bepaald scheldwoord bijvoorbeeld) gaat voor een ander te ver. Bij onacceptabel gedrag praten we over gedrag dat 
algemeen niet aanvaardbaar wordt gevonden. Dat is bijvoorbeeld het uitschelden of zelfs duwen van de scheidsrechter 
of toernooileider of het smijten van een batje.

Met het maken van afspraken aan het begin van het seizoen/jaar geef jij als trainer/coach/begeleider aan wat je van je 
spelers verwacht. Spreek ook af wat de gevolgen zijn wanneer kinderen zich misdragen. Dat maakt het voor de spelers 
makkelijker, maar ook voor jou, nu kun je ze bij ongewenst gedrag aanspreken: ‘we hebben toch afgesproken dat…..?

gaan een gesprek voeren met zichzelf: een negatieve ‘selftalk’. Zij denken negatief over zichzelf. Bijvoorbeeld: 
• ‘Ik kan het toch niet’; 
• of bij een voorsprong ‘De vorige keer verloor ik ook toen ik voorstond’;
• of ‘Mijn coach/begeleider en/of mijn ouders zullen wel teleurgesteld zijn’. 

Niet-faalangstige (maar juist succesgemotiveerde) sporters kunnen wat meer druk aan. Ze worden zelf graag onder druk 
gezet. Zij richten hun aandacht op de taak die ze moeten uitvoeren.

Enkele vuistregels om faalangst te voorkomen:
• Stel haalbare doelen (verwachtingen): niet te laag, niet te hoog;
• Wees zorgvuldig bij het uiten van de verwachtingen;
• Wees gul met positief commentaar;
• Geef zelden negatief commentaar – als dit toch nodig is, zorg er dan voor dat dit volledig begrepen wordt én als 

een positieve stimulans overkomt;
• Geef de speler slechts één en tevens een eenvoudige taak: hou de opdracht kort en duidelijk;
• Probeer je in te leven in de gevoelens van de speler en zorg voor een vriendelijke benadering;
• Wees zelf consistent in je gedrag en houding; voorkom wisselende stemmingen en een onvoorspelbaar gedrag – dit 

roept onzekerheid op;
• Accepteer de speler ook bij tegenslag – laat dit merken en leer de teamgenoten dit ook te doen;
• Probeer in gesprekken de speler duidelijk te maken hoe succes en verlies (mislukking) tot stand komen.

Invloed, gedrag en respect
Coaches, begeleiders en ouders hebben de neiging hun invloed ten aanzien van sportieve prestatie en het gedrag tijdens 
de sportbeoefening te onderschatten. Het vertoonde gedrag en de houding beïnvloeden het zelfbeeld van de jeugdige 
sporter. Het respect van de jeugdspeler voor de coach, begeleider en ouders hangt veel meer af van hoe hij begeleidt 
word dan van winnen of verliezen. Zorg dat de sporters zien dat je zelf ook ‘in de wedstrijd’ zit. Loop niet zo maar weg. 
Geef aan dat je bijvoorbeeld even naar het toilet gaat.

Winnen mag voor de coach, begeleider en ouders nooit belangrijker worden dan het voor de spelers is. Binnen de 
grenzen van de mogelijkheden van de speler en de kwaliteit van de begeleiding (in training en coachen) komt het 
winnen vanzelf.
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Een beloning zit hem vaak in heel kleine dingen. Laat je waardering blijken voor een mooi uitgevoerde actie (‘Wat 
een wereldbal!’) en geef erkenning voor iedere positieve inspanning (‘je hebt goed geknokt’), ook als die niet tot het 
gewenste resultaat leidt. Zorg daarbij wel dat complimenten welgemeend en herkenbaar zijn. Kinderen vertellen hun 
ouders thuis vaak welk compliment hen is bijgebleven, ook al is de wedstrijd verloren. 

Belonen begint met regelmatige positieve aandacht voor de speler en zijn inspanningen. Erkenning krijgen motiveert 
spelers om zich in te blijven zetten en zich te verbeteren. Voor hen is het een teken dat de trainer/coach/begeleider hen 
serieus neemt en belangrijk vindt. Motiveren en waarderen kan op vele manieren. Dit hoeft niet iets groots te zijn, maar 
zit juist meestal in een klein gebaar. Het is belangrijk te laten weten dat een goede actie is gezien en herkend.

Fouten zijn om van te leren
Geef ondersteuning en zeg hoe het anders kan. Kritiek krijgen binnen de groep spelers is voor iedereen verschillend; bij 
sommigen komt het harder aan dan bij anderen. Kinderen (en zeker de oudere jeugd) voelen zich al gauw in hun eer 
aangetast; dit kan soms te maken hebben met een andere culturele achtergrond.

Het is beter om tijdens de wedstrijd fouten niet te veel te benadrukken, maar bespreek het achteraf en kom er 
eventueel tijdens een training op terug.

En als het dan toch mis gaat
Ook met alle mogelijke vormen van positief coachen en begeleiden zullen er toch altijd vormen van ongewenst gedrag 
blijven bestaan. Het is voor alle betrokkenen belangrijk dat dit tijdig wordt herkend en aangepakt. Spreek spelers altijd 
aan op hun ongewenste gedrag. Zoek daarvoor wel het juiste moment en methode. Zorg dat je er tijdig anderen bij 
betrekt, zoals de jeugdcoördinator of het verenigingsbestuur.

Bij werkelijk ontoelaatbaar gedrag en zeker bij herhaling daarvan kunnen steviger maatregelen noodzakelijk zijn. 
Betrek daar altijd het bestuur van de vereniging bij. Dat kan bekijken of er binnen de vereniging passende maatregelen 
voorhanden zijn of dat uiteindelijk de tuchtcommissie van de NTTB moet worden ingeschakeld. Zie daarvoor www.nttb.nl, 
tabblad ‘Over de nttb’: Bij ‘Reglementen’ vind je tekst en uitleg over tuchtrecht.

Bij ongewenst gedrag zijn vaak ook personen betrokken die daarvan de dupe zijn. Ook die moeten de juiste 
aandacht krijgen. Dat is niet altijd zo eenvoudig. Daarom hebben veel verenigingen een daarvoor speciaal opgeleide 
vertrouwenscontactpersoon. Deze weet hoe slachtoffers van pestgedrag en seksuele intimidatie het beste kunnen 
worden opgevangen. En biedt voor hen een luisterend oor in vertrouwelijke sfeer. Voor al die verenigingen die geen 
eigen vertrouwenscontactpersoon hebben biedt de NTTB een centrale vertrouwenscontactpersoon: zie daarvoor de 
website www.nttb.nl, tabblad ‘Veilig Sporten’. 

De ouders
Hoe kun je ouders op een positieve manier bij het sporten van hun kind betrekken? Hoe 
kun je voorkomen dat ouders het sporten van kinderen negatief beïnvloeden?

• Organiseer aan het begin van het seizoen een bijeenkomst met de ouders van je 
spelers. Vertel iets over:

- wat de kinderen leren op de training (informatie door de trainer);
- hoe het tijdens het sporten gaat: bijvoorbeeld of je een nabespreking houdt 

na de wedstrijd (ouders kunnen hier dan rekening mee houden);
- wat je manier van begeleiden is (veel positieve aanmoediging);
- de afspraken over (on)gewenst gedrag die je samen met de spelers hebt 

gemaakt;
- je aanpak van belonen en straffen: bijvoorbeeld dat de speler misschien minder speelt als hij/zij zonder 

reden niet op de training is geweest;
- hoe ze hun kind het best kunnen motiveren (positief belonen in plaats van negatieve opmerkingen; niet te 

hoge verwachtingen opleggen).
• Leg uit wat ouders kunnen doen voor hun kind en de sportvereniging; maak hier duidelijke afspraken over. Ieder 

kan een eigen taak vervullen die het best bij hem/haar past:
- rijden (rijschema is handig);
- kantinedienst;

Aanspreken is niet altijd makkelijk, soms wil je liever iets niet zien! Uiteindelijk levert het jou als trainer/coach/ 
begeleider veel op als je het consequent doet: je investeert in je spelers, dit krijg je in het verloop van het seizoen/
jaar uitbetaald door een betere teamgeest en meer gemotiveerde spelers. En met een betere sportprestatie hoop je 
natuurlijk ook op veel plezier.

Hoe zorg je ervoor dat je de spelers op een goede manier aanspreekt?
• Vraag na waarom iemand iets doet (er kan soms een ‘goede’ reden zijn - de speler verdedigde zich bijvoorbeeld). 

Laat iemand uitleggen waarom hij iets gedaan heeft.
- Geef niet te snel een oordeel, vraag door naar het waarom.
- Ga na wat er feitelijk is gebeurd.
- Behandel iedereen gelijk.
- Zorg ervoor dat er geen gezichtsverlies wordt geleden, dus niemand openlijk voor schut zetten.
- Maak het niet te zwaar als het niet nodig is, humor doet wonderen.

• Soms hoef je alleen aan te spreken: “ik zie/hoor je... doen; we hebben toch afgesproken dat we dat niet doen?”
• Soms moet je bestraffen. Een time-out tijdens de training (even niet meedoen) kan werken, want ze willen allemaal 

sporten.
• Belonen van iemands goede gedrag mag in het openbaar; iemand aanspreken op ongewenst gedrag werkt vaak 

(niet altijd) beter door diegene even apart te nemen.
• Pas op voor te veel regels en afspraken, het is een middel en niet een doel op zich.

Regels lijken soms vanzelfsprekend, maar kinderen worden niet hetzelfde opgevoed. Wat de één gewoon vindt om te 
doen mag de ander thuis niet. En zelf heb je ook je ‘eigen regels’... De regels bieden jou als trainer/coach/begeleider 
ook houvast. Bedenk van tevoren wat je doet als men zich er niet aan houdt. Als een sporter zich vaker niet aan de 
afgesproken regels houdt, kan een gesprek hierover wonderen doen. Neem even de tijd om uit te leggen wat je ervan 
vindt. De plek die je daarvoor kiest kan afhankelijk zijn van de ernst van de situatie en de leeftijd: even een gesprekje in 
de zaal of je gaat heel serieus in de bestuurskamer zitten. Dit helpt mee om de sporter te laten voelen dat het menens is 
wat je gaat zeggen.

Kom je er alleen niet uit bij problemen met een of meer spelers, bespreek dit dan met iemand binnen de 
tafeltennisvereniging. Soms is er iemand verantwoordelijk voor gedrag in en rond de sportzaal. Dit kan de 
jeugdcoördinator zijn, iemand van de jeugdcommissie of het bestuur. Je kan natuurlijk ook een collega trainer/coach/
begeleider vragen. Blijf er niet alleen mee zitten: jij als trainer/coach/begeleider bent echt niet de enige die dit 
tegenkomt met je spelers.

Hoe kun je je spelers stimuleren om met meer plezier beter te gaan sporten?
• Altijd belonen als ze het goed doen: goed gedrag, een goede uitvoering is niet vanzelfsprekend.
• Gul zijn met complimenten, dat werkt het beste om spelers nog meer te stimuleren.
• Beloon de inspanning die een sporter verricht om zijn taak goed uit te voeren, ook al is het resultaat nog 

onvoldoende.
• Geef alle spelers op hun beurt een compliment; als je wilt dat ze beter gaan sporten, is dat een belangrijke 

stimulans.
• Niet alleen de uitblinker heeft het goed gedaan; ook de andere spelers hebben op hun manier hard gewerkt.
• Wees bij dit alles wel authentiek en geloofwaardig: als het gedrag/ de inspanning waarvoor je een compliment 

maakt niet wordt herkend, komen ook andere complimenten niet meer aan. 

Als je iemand aanwijzingen geeft en je wil dat hij/zij het echt beter gaat doen, let dan op drie dingen:
• Begin met een compliment (‘goed gespeeld’) – dit moet gemeend en specifiek zijn;
• Dan een instructie, tip op de toekomst gericht: ‘als je straks in ... situatie zit, zorg dan dat je ... doet’;
• Als je aanvoelt dat de sporter wat onzeker is: tot slot nog een aanmoediging.

Maak geen bestraffende of sarcastische opmerkingen. Dat maakt onzeker; de meeste kinderen gaan dan juist minder 
goed spelen en zijn bang om fouten te maken.

Belonen
In deze handleiding wordt regelmatig gesproken over het belonen van goed gedrag. Sommigen denken dan meteen aan 
geld of snoep, maar dat wordt juist niet bedoeld. En zoals al eerder is gesteld: het gaat niet om het belonen van winst, 
maar om het belonen van alles wat goed gaat, zowel in gedrag als in uitvoering!
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• Beloon ze als ze zich maximaal hebben ingespannen om hun taak goed uit te voeren;
• Laat je eigen emotie niet de boventoon voeren, maar bespreek de gebeurtenissen rustig en relativeer het.
• Maak zelf een verslagje voor het krantje of website of vraag een van de ouders dit te doen; zorg daarbij dat er over 

iedere speler wat geschreven wordt. Houd de toon positief, ook bij minder goede prestaties: volgende keer gaan 
we het nog beter doen.

Bij een andere sportvereniging spelen kan heel anders zijn dan bij de eigen tafeltennisvereniging. Wat kun 
je voor verschillen in beleving tegenkomen en hoe kan je ermee leren omgaan?
Thuis bij jouw tafeltennisvereniging ontvang je de andere spelers in jullie eigen sfeer. De ander zal zich aanpassen. Op 
bezoek bij de andere tafeltennisvereniging kom je met je spelers in de sfeer van die ander. Dat kan behoorlijk verschillen:
• Van de stad naar het platteland of andersom;
• Van heel prestatiegericht of fanatiek sportend naar puur voor de lol;
• Van een club met alleen autochtonen of een club met veel of bijna alleen maar jongens naar een meer gemengde 

vereniging;
• Er kunnen bij verschillende culturen verschillen bestaan in beleving van tafeltennis zoals temperament: snel 

emoties laten zien (woede, blijheid), fanatieker in het spel;
• Individuele technische hoogstandjes staan in aanzien;
• In sommige verenigingsculturen kan het groepsgevoel heel sterk zijn;
• In de puberteit kan het zoeken naar de eigen identiteit zich uiten in een sterkere hang naar de eigen cultuur;
• Bespreek met je spelers de verschillen die je denkt tegen te komen als je bij andere verenigingen bent. Bedenk ook 

hoe jij en je spelers met jullie eigen gedrag overkomen bij de ander. Het kan gaan om dingen zoals:
- fanatieke supporters;
- discriminerende opmerkingen;
- elkaar niet kunnen verstaan.

Bereid je spelers voor op deze andere sportbeleving; je spelers zijn zich dan meer bewust van de invloed van het eigen 
gedrag op de ander en omgekeerd.

Hoe kun je het seizoen/jaar op een goede manier afsluiten (ook als je geen kampioen bent geworden)?
• Bespreek met de spelers de ervaringen van het afgelopen seizoen/competitie:

- wat ging goed, wat kan beter?
- wat hebben de spelers geleerd?
- hoe kan het volgende seizoen/competitie eruit zien? Inventariseer alvast de wensen, dan kun je die 

bespreken met de vereniging; wie gaan er over naar een volgende groep?
- bespreek ook je eigen rol, vraag wat ze van je rol als trainer/coach/begeleider vonden.

• Je kunt een aantal vragen op een formulier meegeven (rekening houdend met hun leeftijd) zoals: wat vond je wel 
of niet leuk bij de training, het sporten, je medespelers, de vereniging?

• Organiseer enkele activiteiten met tafeltennisverenigingen in de buurt en betrek de 
ouders daarbij.

• Sporten met/tegen de ouders kan een prachtige afsluiting zijn.

Terugblik: een mooi seizoen/competitie
Voorbereiden, stimuleren en organiseren. Het zijn wezenlijke taken van een trainer/coach/
begeleider. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om tijdens het sporten steeds beter te 
worden. Dát is waar de spelers veel plezier aan beleven. Een mooie bekroning is natuurlijk 
als je aan het eind van het seizoen / de competitie kampioen/eerste/de beste bent 
geworden.

Natuurlijk zit ook dáár organisatie aan vast. Want de titel moet gevierd worden! De spelers 
krijgen bloemen, ze worden getrakteerd in de kantine en ontvangen misschien zelfs ter herinnering een medaille die 
jij als trainer/coach/begeleider hebt laten maken. Niet alleen de spelers, maar ook de trainer/coach/begeleider zelf zal 
jaren later nog steeds met plezier terugkijken op dit hoogtepunt.

Geen kampioen/eerste geworden? Niet getreurd. Je hoort bij de overgrote meerderheid en ook dán zijn er genoeg 
mooie momenten om op terug te blikken. Je hebt spelers geleerd beter te tafeltennissen. Of je spelers nou kampioen/de 
beste zijn geworden of niet, het is altijd leuk een (sport)activiteit te organiseren voor het eind van het seizoen.

- schoonmaken in/rondom accommodatie;
- drinken verzorgen;
- de sportmaterialen beheren;
- een verslag maken voor het clubblad of de website;

• Zoek een ouder die als hulptrainer/coach/begeleider inzetbaar is voor bepaalde activiteiten.
• Een goed contact tussen jou als trainer/coach/begeleider en ouders en tussen de ouders onderling maakt dat zij 

meer betrokken zijn bij de spelers. Vertel hoe belangrijk dat voor hun kind is.
• Maak een praatje met ouders als ze er zijn; zo voelen ze zich betrokken bij de tafeltennisvereniging en bij jouw 

team. Sommige ouders zijn wat moeilijker te benaderen. Probeer in zo’n geval bijvoorbeeld een keertje thuis langs 
te gaan.

• Na 2 of 3 maanden kun je met elke ouder een ‘10 minuten gesprek’ voeren:
- vertellen hoe het met hun kind gaat, hoe hij/zij vordert met het sporten;
- vragen naar bijzonderheden: hoe gaat het op school, is er een reden waarom hij vaak te laat komt?

Dat ouders interesse tonen in en betrokken zijn bij het sporten van hun kind, is voor kinderen het belangrijkste. 
Daarnaast:
• Zorg voor duidelijke afspraken met ouders over wat ze wel mogen doen en leg ook uit waarom:

- positief aanmoedigen;
- de coach is de enige die aanwijzingen geeft, ongeacht het wedstrijdverloop;
- alle ouders zijn publiek en verblijven dus ook in de daarvoor bestemde vakken/ruimtes/gebieden;
- men gaat respectvol om met de scheidsrechter, toernooileider of andere sporters (geef het goede 

voorbeeld);
- men laat zich louter positief uit over en tegen de tegenstander en houdt kritiek op hen voor zich.

• Bedenk van te voren antwoorden op veel voorkomende vragen van ouders. Als je het niet meteen weet, zeg je dat 
je er op een ander moment op terug komt. Uiteraard moet je dat dan ook doen!

De wedstrijd (toernooi)

Hoe zorg je dat de wedstrijd sportief verloopt?
• Jouw houding is belangrijk voor de spelers: zorg voor een positieve uitstraling, heb contact met de spelers, maak 

een ontspannen indruk.
• Bedenk wat je gaat doen bij ongewenst gedrag van je spelers; de scheidsrechter of teller ziet niet alles. Als je iets 

niet acceptabel vindt, kun je de spelers bijvoorbeeld een time -out geven. Blijf je eigen regels hanteren die je hebt 
afgesproken met je spelers.

• Bedenk bij incidenten wat je kunt doen om te zorgen dat het niet verder uit de hand loopt; maak daarover van 
tevoren ook afspraken met de spelers.

Hoe zorg je dat de spelers de scheidsrechter in zijn/haar rol accepteren?
• Haal zelf, begeleider en speler, het spelregelbewijs voor tafeltennis (SR1) en leer jezelf scheidsrechtervaardigheden 

aan (SR2).
• Maak duidelijke afspraken over het omgaan met de scheidsrechter: geen discussie, accepteren – de scheids 

bepaalt!
• Leg uit hoe moeilijk het is om scheidsrechter of toernooileider te zijn.
• Als de tafeltennisvereniging een spelregelavond organiseert, snapt iedereen hoe moeilijk het eigenlijk is. Kinderen 

krijgen dan vanzelf meer respect voor de scheidsrechter.
• De scheidsrechter is meestal van de eigen vereniging (meestal zelfs het eigen team). Hij/zij kan soms beslissingen 

nemen die in het voordeel zijn van de eigen partij. Bespreek met je spelers van tevoren hoe je daarmee om moet 
gaan.

Hoe zorg je ervoor dat de spelers na de wedstrijd een goed gevoel overhouden (ook als de prestatie minder 
was)?
• Afhankelijk van de situatie kun je de nabespreking bij de sportzaal of in de kleedkamer doen. Bij de jongere spelers 

houd je het kort; voor hen is het in zo’n situatie lastiger dan voor oudere spelers. Daarnaast willen ouders vaak snel 
naar huis. Bespreek met de spelers het verloop van de wedstrijd: laat alle spelers hun mening geven.

• Benoem positieve momenten en kijk wat er volgende keer anders/beter kan.
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2c. Tactische begeleiding

Naast de pedagogische en mentale begeleiding, is het ook interessant om tactische begeleiding te geven. Daarom zullen 
hier kort de verschillende soorten effect en enkele tactische variaties beschreven worden.

Spin of effect 
Tafeltennis kent verschillende soorten effect. Daarnaast kunnen spelers de hoeveelheid spin (aantal omwentelingen van 
de bal per minuut) variëren. 

•	 Topspin:	
 wordt verkregen door het bat van beneden naar boven en meer of minder naar voren tegen de bal te bewegen. 

De bal verkrijgt een voorwaartse draaiing en meer snelheid na de stuit op de tafel dan vlak daarvoor. Dit is een 
aanvallende slag. De speler speelt actief.

•	 Backspin:
 wordt verkregen door het bat van boven naar beneden en meer of minder naar voren tegen de bal te bewegen. De 

bal verkrijgt een achterwaartse draaiing en remt af na de stuit op de tafel. Dit is een verdedigende slag: de speler 
speelt passief.

•	 Zijspin:
 wordt verkregen door het bat zijwaarts langs de bal te bewegen. De bal draait naar links of rechts, zowel voor als 

na de stuit op de tafel. Zijspin wordt in het algemeen gecombineerd met topspin of backspin. Zijspin kan dus zowel 
worden gegeven met een aanvallende als met een verdedigende slag. Veelal wordt zijspin gebruikt bij het serveren.

•	 Geen	spin:
 wordt verkregen door de bal loodrecht op zijn baan te raken. Het lijkt misschien vreemd om hier te wijzen op 

het feit dat er ook geen spin aan de bal kan worden gegeven. Toch is dit van tactisch van belang. (Zie: ‘Tactische 
variaties’.)         

Tactische variaties
Wanneer een speler in staat is om gevarieerd te spelen, heeft hij tactische voordelen. De tegenstander krijgt hierdoor 
meer moeite om de toegespeelde bal juist te beoordelen. Met gevarieerd spel kan direct een punt worden gescoord 
of het scoren van een punt worden voorbereid. Alle onderstaande variaties zijn uit te voeren met zowel serveren, 
ontvangen als alle andere slagen. De plaatsing (in lengte en in richting) is de belangrijkste tactische variatie.

Variatie in lengte:
•	 lang:	
 de bal zo spelen dat hij nabij de achterlijn op de tafel stuit - de tegenstander die dicht 

tegen de tafel staat heeft moeite.

•	 halflang:
 de bal zo spelen dat hij bij de tweede stuit de achterlijn raakt of er precies overheen 

valt - de speler heeft moeite om te beslissen of hij wel of niet aanvalt. Wanneer hij niet 
aanvalt, kan de andere aanvallen;.

•	 kort:
 de bal zo kort achter het net spelen dat hij minimaal drie keer op de tafel stuit. Het is 

heel moeilijk om in reactie hierop een aanval te spelen. Gevorderde spelers kunnen 
‘flippen’: boven tafel met een korte beweging aanvallen. Na kort spelen is er een kans 
dat je daarna kunt aanvallen.

 
   

   

Soms organiseert een vereniging een (tafeltennis)activiteit waarbij ook ouders in actie mogen komen. Als begeleider 
is het leuk om hier aan deel te nemen. Zo leer je de spelers ook in een ontspannen sfeer kennen. Daarbij kan al 
vooruitgekeken worden naar het volgende seizoen. 

De eigen tafeltennisvereniging
Wat is je rol als jeugdtrainer/coach/begeleider binnen de tafeltennisvereniging?
• Houd goed contact met mede teamtrainers/coaches/ begeleiders, ouders en jeugdcommissie: stem af en wissel 

ervaringen uit met elkaar. Probeer eventuele irritaties liefst persoonlijk met de betreffende persoon te bespreken; 
communicatie over gevoelige zaken kan via de mail soms anders overkomen dan de bedoeling is.

• Meld het jeugdbestuur als je ergens tevreden of ontevreden over bent. Geef niet te snel de tafeltennisvereniging 
de schuld als er iets mis gaat, voel je zelf verantwoordelijk.

• Organiseer (indien van toepassing) met de vereniging een spelregelavond in de vorm van een leuke quiz voor de 
spelers: zo ontdekken kinderen en ouders hoe moeilijk het is om een goede scheidsrechter/teller/ toernooileider 
te zijn en creëer je vanzelf respect voor de scheidsrechters. Vraag de NTTB om voorbeelden van quizzen en 
spelregelspellen.

• Vraag je spelers naar hun ideeën over de training, het sporten, het organiseren van extra activiteiten bij de 
tafeltennisvereniging.

• Stel de vereniging voor dat de aanvoerders van de oudere jeugd een paar keer per jaar bij elkaar komen om 
voorstellen te doen voor zaken die zij (hun teams) zouden willen, een soort jeugdraad. Zo betrek je de jonge spelers 
meer bij de club en kan je rekening houden met hun wensen.

• De vereniging is lid van de Nederlandse Tafeltennisbond. De NTTB ondersteunt haar verenigingen op (bijna) elk 
denkbaar gebied. Zie hiervoor ook hoofdstuk 4, en uiteraard de landelijke site www.nttb.nl. Via tabbladen kom je 
uit bij de onderwerpen die je zoekt.

Lang

Halflang

Kort
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Hoofdstuk 3  Spelregels

Voor het materiaal zijn er allerlei regels, als begeleider hoef je die niet allemaal uit je hoofd te kennen. Het is natuurlijk 
wel leuk om deze feitjes te weten. Daarnaast worden hieronder alle tafeltennisregels besproken. Dit om misverstanden 
tussen begeleider en speler te voorkomen. 

De spelregels hieronder zijn een verkorte weergave van de belangrijkste basisregels uit de tafeltennissport. De 
uitgebreide versie is te vinden op de site www.nttb.nl bij ‘Downloads’.

De tafel
Het speelvlak van de tafel is 274 cm lang en 152,5 cm breed. De tafeltennistafel is 76 cm hoog. Het net staat precies in 
het midden. De hoogte van het net is 15,25 cm. Voor het dubbelspel is het speelvlak verdeeld in twee gelijke vlakken. De 
middellijn is 3 mm breed. De witte lijn aan de rand van het speelvlak is 2 cm breed.

De wedstrijdbal 
De tafeltennisbal is gemaakt van een kunststof: celluloid.
De bal: 
• heeft een doorsnede (diameter) van 4 cm, 
• weegt 2,7 gram,
• moet wit of oranje zijn,
• mag niet glimmen.

Kleding
Bij officiële wedstrijden moeten de kinderen hun clubshirt en een korte broek aan. Het is belangrijk dat de bal goed 
gezien wordt. Kinderen mogen dus niet in een witte kleding spelen, als de bal wit is. Het zelfde geldt voor een oranje bal: 
dan geen oranje kleding.

Batje 
Er wordt gespeeld met een houten batje. Dit bestaat uit een handvat en een plat oppervlak. Op de ene kant van het 
platte vlak zit een rood rubber en op de andere kant een zwart rubber. Met deze rubbers kan aan het balletje effect of 
‘spin’ gegeven worden.

Eén kant van het batje mag ook rood geverfd worden, maar hiermee mag dan niet geslagen worden. Daarnaast kan het 
batje op verschillende manieren vastgehouden worden:
• De ‘shake-handgreep’ wordt het meest gebruikt in Nederland;
• De ‘penhoudergreep’ wordt vaak door Aziatische spelers gebruikt.

Rubbers 
Er zijn veel verschillende soorten rubbers te koop. Gladde rubbers of rubbers met nopjes aan de buitenkant. Belangrijk is 
dat:
• op de rubbers het ITTF-logo staat,
• het ene rubber rood en het andere rubber zwart is,
• de rubbers niet beschadigd zijn.

Speltype en spelsysteem
Elke speler heeft een eigen speltype. We onderscheiden twee algemene types: aanvallend (actief) en verdedigend. In 
het huidige tafeltennis wordt over het algemeen aanvallend gespeeld.

Basishouding
Dit is de meest ideale houding van waaruit een speler beweegt. De knieën zijn zodanig gebogen dat de boven- en 
onderbenen ongeveer een hoek vormen van 90°. Het lichaamsgewicht ligt tussen de twee voeten en de speler rust op 
de voorvoeten (ballen van de voeten). Beide armen zijn gebogen en wijzen naar voren. In deze houding is het lichaam in 
balans. De linkervoet staat in het verlengde van de zijlijn van de backhandhoek. 

Variatie in richting:
• Diep naar forehandhoek,
• Diep naar backhandhoek,
• Op de heup of wisselpunt (ook wel ‘midden’ genoemd) Het wisselpunt/heup is op de 

tafel niet aan te geven: de speler beweegt.

Variatie in spin:
Het wisselen van spin is het tweede belangrijke tactische wapen. Elke keer zal de 
hoeveelheid spin moeten worden waargenomen om een de bal goed terug te kunnen 
spelen.
• veel spin,
• weinig spin,
• geen spin.

Variatie in snelheid (‘hard’ of ‘zacht’ slaan) is de derde variatie in de rij. De spelers moeten 
redelijk bedreven zijn om deze wisseling bewust te kunnen toepassen. Alleen bij het blokken kan deze variatie al snel 
worden toegepast.
• wisselen van de snelheid van de bal (km per uur)

Variatie in tempo (de bal eerder of later raken) is de minst gebruikte variatie. Hierbij wisselt het tempo (aantal keren dat 
de bal per tijdseenheid heen en weer wordt gespeeld met dezelfde snelheid).
 

Backhand Forehand
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• de bal niet op de andere tafelhelft slaat; 
• de bal eerst 2 keer op zijn eigen helft laat stuiten; 
• terugslaat voordat de bal zijn eigen helft heeft geraakt; 
• de bal met opzet twee keer achter elkaar slaat; 
• de bal blokkeert; 
• de tafel doet bewegen; 
• met zijn vrije hand de tafel raakt; 
• het net aanraakt.

Wanneer eindigt een rally in een ‘let’? 
Het kan dat een rally zonder punt eindigt. Dit noemen we een ‘let’. Een rally eindigt zonder punt als:
• de bal bij de service het net raakt; 
• de bal wordt opgeslagen en de ontvanger nog niet klaar staat; de ontvanger mag niet proberen de bal terug te 

slaan – de scheidsrechter roept dan: ‘let’; 
• er iets gebeurt wat niets met de wedstrijd te maken heeft, maar waarvan de spelers last kunnen hebben; de 

scheidsrechter roept dan: ‘let’ – bijvoorbeeld als:
- de bal van ‘de buren’ voor de voeten van een van de spelers langs rolt, 
- een hekje van je wedstrijdtafel door de buurman omver wordt gelopen, 
- er plotseling een harde knal in de zaal klinkt;

• de scheidsrechter ontdekt dat een fout is gemaakt – de scheidsrechter roept dan: ‘let’; het kan een fout zijn:
- in de volgorde van serveren en ontvangen, 
- bij het wisselen van speelhelft in de beslissende game.

Wanneer mag een coach tips geven?
Als coach mag je advies geven:
• tijdens de pauzes tussen de games (maximaal 1 minuut); 
• tijdens een time-out (maximaal 1 minuut); 
• voordat een speler gaat inspelen.

Wat als een coach advies geeft wanneer dat niet mag? 
Als je als coach tips geeft op momenten dat het niet mag, moet de scheidsrechter je waarschuwen. Ga je dan nog door, 
dan kan je door de scheidsrechter weg gestuurd worden uit de speelruimte.

Wat als de bal stuk of kwijt is? 
Als een bal tijdens de wedstrijd stuk gaat, wordt er verder gespeeld met de reservebal die klaar is gelegd. Is er geen 
reservebal, dan kiest de scheidsrechter een nieuwe bal.

Wanneer heb je een game gewonnen? 
De speler die het eerst 11 punten scoort wint de game. Hebben beide spelers 10 punten gescoord? Dan wint de speler 
die als eerste 2 punten meer scoort dan de tegenstander.

Wanneer heb je een set gewonnen? 
Meestal speel je ‘best of five’. De speler die het eerst 3 games heeft gewonnen wint de set. Zo’n set kan dus 3, 4 of 5 
games duren. 
Speel je ‘best of three’, dan wint de speler die het eerst 2 games gewonnen heeft. 
Speel je ‘best of seven’, dan wint de speler die het eerst 4 games gewonnen heeft.

Pauzes tijdens de wedstrijd
Een tafeltenniswedstrijd heeft drie soorten pauzes: 
1. een pauze van maximaal 1 minuut tussen de games; 
2. korte onderbrekingen voor het gebruik van de handdoek na elke 6 punten en bij het wisselen van tafelhelft in de 

laatst mogelijke game; 
3. een time-out van maximaal 1 minuut.

Time-out
Een time-out is een korte onderbreking van het spel. Een time-out duurt maximaal 1 minuut. Een speler of een coach 
mag één time-out per set aanvragen. In een time-out mag een speler advies ontvangen van de coach.

Voetenwerk
Hieronder wordt verstaan het bewegen achter de tafel. Een speler heeft een goed voetenwerk als hij snel en technisch 
juist beweegt. Het bewegen bestaat uit een aantal technieken, maar wordt sterk beïnvloed door de balans van het 
lichaam: lichaamsbalans. 

Opslag
Voor een goede opslag moet: 
• de bal met de ‘vrije hand’ opgegooid worden,
• eerst het eigen speelvlak van de tafel geraakt worden en daarna het speelvlak van de tegenstander, 
• de bal over of om het net gespeeld worden, 
• bij het dubbelspel van het rechter speelvlak naar het rechter speelvlak van de tegenstanders opgeslagen worden.

De opslag begint als je de bal opgooit. De scheidsrechter beslist of je opslag goed is. Wanneer bij het dubbelspel de bal 
op de middellijn komt, dan is de opslag goed. Als door een lichamelijke handicap de bal niet kan worden opgegooid, mag 
de scheidsrechter de regels ‘soepeler’ toepassen.

Als de bal bij de opslag onderweg het net raakt, dan:
• roept de scheidsrechter “let”, 
• moet dezelfde speler opnieuw opslaan, 
• is er geen punt gescoord.

Er mag geserveerd worden totdat 2 punten zijn gescoord. Daarna is de tegenstander aan 
de beurt. Vanaf stand 10-10 moet de service wisselen na elk gescoord punt.

Als je eigen speler serveert terwijl de tegenstander had moeten serveren, moet er 
gestopt worden zodra de vergissing opgemerkt is. Daarna serveert de tegenstander 
en gaat de wedstrijd verder. Is er al een punt gemaakt terwijl de verkeerde persoon 
serveerde? Dan blijft het gescoorde punt geldig. Gescoorde punten kunnen niet worden 
afgepakt.

Wat is een goede terugslag? 
Voor een goede terugslag moet de bal: 
• over of om het net heen (de bal mag het net en/of netpost aanraken), 
• het speelvlak van de tegenstander raken.

Wat is de speelvolgorde bij enkelspel? 
De serveerder slaat met een goede opslag de bal in het spel. De ontvanger moet de bal terugslaan. Daarna moeten 
beide spelers om beurten de bal terugslaan.

Wat is de speelvolgorde bij dubbelspel? 
• Het begin is hetzelfde als bij het enkelspel. Bij het dubbelspel slaan de dubbelpartners om beurten de bal. Een 

speler mag dus nooit twee keer achter elkaar de bal terugslaan.
• Nadat een speler 2 punten lang de service heeft teruggeslagen, moet de tegenstander voor 2 punten serveren.
• Nadat een speler 2 punten geserveerd heeft, slaat hij 2 punten niet terug. De dubbelpartner is dan degene die 

terugslaat. 
• Wanneer een speler aan het begin van de eerste game schuin tegenover een tegenstander staat, staat hij ook aan 

het begin van elke volgende game schuin tegenover deze tegenstander.
• Bij een stand van 10-10 wordt er gewisseld van opslag na ieder punt, totdat er een verschil is van 2 punten. 
• In de beslissende game wisselen de spelers van tafelhelft zodra één team 5 punten heeft gehaald. 
• Indien er iemand mee dubbelt met een lichamelijke handicap, hoeft dit team niet om beurten te spelen.

Wanneer scoort men een punt? 
Een punt wordt toegekend als de tegenstander:
• de bal niet op de juiste manier serveert; 
• de bal niet terugslaat; 
• de bal op zijn eigen helft of in het net slaat; 
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de eerste technische slagen krijgen aangeleerd. Alle vaardigheden worden getest op een toernooi, waarin je leert 
wedstrijdjes te spelen. Met je Master op zak ben je klaar voor de competitie!
Table Stars maakt gebruik van diploma’s die alle deelnemende kinderen krijgen. Tijdens de lessen kunnen STAR stickers 
verdiend worden. De eerste drie tijdens de gymles, de laatste sticker kan alleen op de vereniging behaald worden.
Alle benodigde materialen zijn te leen of te koop via de NTTB.

Tijdens het eerste weekend van maart zijn altijd de Nederlandse Kampioenschappen tafeltennis. Tijdens dit evenement 
wordt ook het nationale basisscholieren kampioenschap tafeltennis georganiseerd: Table Stars the Battle. Een team 
kan deelnemen aan deze landelijke finale doordat de lokale tafeltennisvereniging hun school heeft aangewezen als 
winnaar van een lokale voorronde. In totaal zullen 32 teams strijden om de beker.

4b. Table Heroes
Table Heroes is het programma van de NTTB dat kinderen uit het speciaal onderwijs kennis laat maken met tafeltennis. 
Net als Table Stars werkt Table Heroes met leskaarten met daarop verschillende stations. De oefeningen zijn zo gemaakt 
dat de succesbeleving van de kinderen groot is. De oefeningen zijn opgedeeld in kleuren, elke kleur is 
geschikt voor een bepaalde groep kinderen. De docent moet hierbij inschatten welke kinderen welke 
oefeningen kunnen doen. Ook hier staat op elke leskaart beschreven hoe de oefening makkelijker 
of moeilijker gemaakt kan worden. Elke oefening is geschikt voor zowel kinderen in een rolstoel als 
kinderen die lopen.

4c. Spreekbeurten
Speciaal voor jeugdigen die op school een spreekbeurt over tafeltennis willen houden heeft de NTTB 
een pakket samengesteld met allerlei informatie over de tafeltennissport. Behalve een verhaal over de geschiedenis van 
tafeltennis en over de spelregels zitten er veel afbeeldingen bij van oude batjes en tafels en van topspelers.

4d. Traject ‘Sportief Coachen’
Het verenigingstraject ‘Sportief Coachen’ richt zich op trainers/coaches/begeleiders binnen hun vereniging en heeft 
als doel vanuit een gezamenlijke positieve visie te leren coachen en begeleiden. Het traject is opgebouwd uit de 
onderdelen:
• Structuur bieden: hoe doe ik dit als trainer/coach/begeleider?
• Begeleiden van spelers: wat is het effect van mijn handelen, manier van coachen, en hoe zorg ik voor effectieve 

begeleiding met behulp van positief coachen?
• Omgaan met de tegenpartij, ouders, toeschouwers en arbitrage: hoe geef ik zelf het goede voorbeeld en hoe 

spreek ik zo nodig betrokkenen aan op ongewenst gedrag?

Het traject is ontstaan vanuit de behoefte om meer aandacht te besteden aan preventie en bij ongewenst gedrag meer 
te kunnen doen dan alleen sanctioneren. Het is voor sportverenigingen vaak wel duidelijk wat er van hun trainers/
coaches/begeleiders en spelers verwacht wordt als het gaat om sportief coachen, maar niet hoe zij dit in het dagelijkse 
gedrag tijdens het sporten kunnen realiseren.

De vereniging krijgt hiermee cohesie in de gehele training en begeleiding, vormt een enthousiast samenwerkende groep 
technisch kader en creëert zowel intern als extern een fantastische positieve uitstraling.

Het traject bestaat uit een inventariserend gesprek van de trajectbegeleider met het bestuur, dan 
twee sessies (van ieder een dagdeel) met alle deelnemende trainers, coaches en begeleiders en 
tenslotte een evaluatiegesprek met het bestuur waarin ook de nazorg wordt besproken.

4e. VSK Verenigingsbox
De NTTB heeft in het kader van het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ in 
samenwerking met vijf andere bonden een vereningsbox ontwikkeld. Deze richt zich op alle 
verenigingsbestuurders en ander verenigingskader die bij willen dragen aan een sociaal sterke en 
aantrekkelijke vereniging waar iedereen zich ‘Thuis in Tafeltennis’ voelt. 

De box bevat verschillende hulpmiddelen waarmee alle doelgroepen binnen de vereniging zelfstandig met thema’s als 
sportiviteit, respect en sociale veiligheid aan de slag kunnen. Dit houdt in dat verenigingen door middel van tekst en 
uitleg, voorbeelden en best-practices worden aangespoord beleid te maken, bijeenkomsten te organiseren en plannen 

Hoofdstuk 4  De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB)

De NTTB behartigt de belangen van alle tafeltennissers in Nederland. De bond heeft een belangrijke taak in het 
vaststellen van de regels rondom de tafeltennissport, maar ook in het versterken van verenigingen om tafeltennissers 
zich thuis te laten voelen in de sport. Daarom doet de NTTB mee aan het landelijke programma ‘Naar een veiliger 
sportklimaat’ waar de nadruk ligt op het stimuleren van sportief gedrag. Binnen de NTTB is dit programma bekend 
onder de slogan ‘Thuis in Tafeltennis’.

Tafeltennis is een nette sport, we hechten erg aan onze goede gewoontes zoals elkaar een prettige wedstrijd en 
succes wensen. Dat zijn ongeschreven regels die ervoor zorgen dat we respect tonen voor de tegenstander. Mocht 
het onverhoopt mis gaan - sport betekent immers ook emotie -,dan kan er altijd een klacht worden ingediend bij de 
competitieleider. Bij gevallen waar sprake is van een overtreding van de NTTB reglementen wordt de tuchtcommissie 
van de NTTB ingeschakeld. Ook heeft de NTTB een vertrouwenscontactpersoon en raadt ze aan dat elke vereniging ook 
een vertrouwenscontactpersoon heeft. Ook NOC*NSF heeft een dergelijke functie die 24 uur bereikbaar is. 

Voor vragen over de competitie, licenties en wedstrijdzaken is vaak de afdelingscompetitieleider het eerste 
aanspreekpunt. Voor de landelijke competitie zijn er landelijke competitieleiders. Dit zijn allen vrijwilligers die veel tijd 
steken in hun geliefde sport. 

Het bondsbureau in Zoetermeer bestaat uit professionals die zich vooral bezighouden met beleidszaken en, samen 
met de vrijwilligers in de afdeling, zorgdragen voor de uitvoering daarvan. De belangrijkste beleidszaken zijn topsport, 
wedstrijdzaken, sport- en productontwikkeling, opleidingen en communicatie. Op de site www.nttb.nl vind je bij 
downloads over de NTTB een document ‘wat doet de NTTB voor u’. 

Hieronder lichten we enkele diensten en producten toe die bijdragen aan een gezonde, sterke, veilige vereniging. De 
gekozen producten richten zich op jeugd en jeugdbegeleiding. Voor de volledige producten en diensten van de NTTB kun 
je uiteraard het beste op de website van de NTTB kijken.

4a. Table Stars
Table Stars is ontwikkeld door de Nederlandse Tafeltennisbond, het is een tafeltennis lesprogramma 
voor basisscholen. De NTTB ziet tafeltennis als dé sport voor het aanleren van een goede oog-
handcoördinatie, ook bij jonge kinderen vanaf 6 jaar. Table Stars is een kant-en-klaar programma dat 
zowel op school als op de club gebruikt kan worden. Het bestaat uit materialen, een diplomapakket 
en uit lesstof die gratis te downloaden is: Table Stars@School en Table Stars@The Club. Om 
beginnende jeugd die vanuit Table Stars lid is geworden van de vereniging speelklaar te krijgen voor de 
competitie is er Table Stars Master ontwikkeld.

Table Stars@School is voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. De lesstof duurt 40 tot 60 minuten en kan in 
meerdere lessen achter elkaar worden uitgevoerd. De kinderen werken vier onderdelen af: warming-up, balgewenning, 
kernoefening en afsluiting. De oefeningen hiervoor zijn beschreven op leskaarten. Op de voorkant staat alle informatie 
over de oefening zelf, op de achterkant staan de termen Loopt ’t, Lukt ’t, Leeft ’t en Later. Hiermee kan een oefening 
makkelijker, moeilijker of uitdagender gemaakt worden. Tijdens deze lessen werken de 
kinderen 6 stations af: mikken, voetenwerk, balanceren, effect, jongleren en overspelen. 

Table Stars@The Club is het vervolg op Table Stars@School en kan op de vereniging 
gebruikt worden als kennismakingscurcus, naschoolse lessen, instuiflessen of als 
eigen training. Deze oefeningen gaan net een stapje verder en zijn daarom ideaal voor 
kennismakingslessen op de club.

Table Stars Master is een vervolg op @school en @the club. Dit programma is gemaakt 
voor nieuwe jeugdleden die bijvoorbeeld het voorgaande traject al hebben gevolgd en weer 
een stapje verder willen. Het is een kort lesprogramma voor op de vereniging waarin kinderen 
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2. Scheidsrechtersopleidingen
Spelers beleven het meeste plezier aan een wedstrijd als die helemaal volgens de spelregels wordt gespeeld, ook als ze 
in het vuur van de strijd daar ieder hun eigen interpretatie aan geven. Voor een eerlijk en plezierig verloop van iedere 
partij is het fijn als daar een neutrale persoon bij is die het verloop toetst aan die spelregels: de 
scheidsrechter. Daarbij voegt het grote waarde toe als die persoon niet alleen de punten telt, maar 
ook objectief waarneemt en beslissingen neemt over het spelverloop op basis van goede kennis van 
de spelregels en reglementen.

Bij iedere sport speelt de scheidsrechter een sleutelrol in het bevorderen en handhaven van sportief 
gedrag op het veld, aan de tafel, etc. Het is daarom belangrijk dat er op alle wedstrijdniveaus 
voldoende competente scheidsrechters zijn, dat ze goed zijn opgeleid en dat ze voldoende 
ondersteuning krijgen. Scheidsrechters moeten zowel preventief als correctief goed op kunnen 
treden tegen wangedrag tijdens de wedstrijd, op welk niveau ook.

Niveaus
De eisen die per niveau aan arbitrage worden gesteld zijn verwoord in de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) voor Officials. 
Dit is een gelaagd systeem van criteria voor scheidsrechters. Daarin worden de onderste laag voor arbitrage in de 
breedtesport op verenigingsniveau tot en met de bovenste laag voor arbitrage in de topsport op internationaal niveau 
beschreven. In de KSS-Officials wordt in alle lagen aandacht geschonken aan opleiding, begeleiding en toetsing.

• Niveau 1: Spelregelkennis voor (jongere) jeugd (in elk geval ieder die competitie speelt);
• Niveau 2: Oudere jeugdspelers op landelijk niveau en senioren binnen de vereniging die (met spelregelkennis en 

arbitragevaardigheden) in de vereniging als scheidsrechter wedstrijden begeleiden;
• Niveau 3: Scheidsrechter voor afdelingstoernooien; kan ook optreden als assistent scheidsrechter in nationale 

competities en toernooien en/of als arbitrage coördinator in de vereniging;
• Niveau 4: Bondsscheidsrechter in landelijke competities en/of evenementen;
• Niveau 5: Internationaal scheidsrechter (ETTU, ITTF).

3. Toernooileidersopleidingen
Behalve de competitie is het spelen van toernooien een belangrijke wedstrijdvorm binnen het tafeltennis. Het 
organiseren van een toernooi is niet niks, er komen veel dingen bij kijken.

te maken rondom de thema’s. De verenigingsbox is een belangrijk hulpmiddel om blijvend effect te hebben op een 
sportief, plezierig en veilig sportklimaat.
De box is beperkt beschikbaar en alleen voor die verenigingen die zich door middel van een intake-gesprek hebben 
geschaard achter de doelstellingen van ‘Thuis in Tafeltennis’.

4f. NTTB verenigingscongres
Elk jaar tijdens de Nederlandse Kampioenschappen (eerste weekend in maart) organiseert de NTTB voor haar 
verenigingen een bestuurderscongres. Bestuurders krijgen hier kennis aangereikt en delen kennis met elkaar op het 
gebied van organisatie en bestuur. Ook voor trainers zijn er workshops te volgen. Het begeleiden van jeugd, het opzetten 
van beleid voor jeugd en het werven van jeugd zijn vaste deelonderwerpen op ieder NTTB verenigingscongres.

4g. Opleidingen
De NTTB biedt diverse opleidingen aan zoals trainersopleidingen, scheidsrechteropleidingen en een opleiding tot 
toernooileider. Waar en wanneer de opleidingen worden gegeven is terug te vinden op www.nttb.nl. 

1. Trainersopleidingen. 
De trainersopleidingen zijn ingedeeld in vijf niveaus: tafeltennisbegeleider 1 en tafeltennistrainer 2 t/m 5. De NTTB 
organiseert vier niveaus, NOC*NSF organiseert het hoogste niveau. Na succesvolle afronding van een opleiding of 
afgeronde Proeven van Bekwaamheid bij die opleidingen waar dit van toepassing is, ontvang je een wettelijk erkend 
diploma voor niveau 2 t/m 5 of een certificaat voor niveau 1. Deze niveaus zijn gebaseerd op Europese richtlijnen. 
Het diploma hier is dus te vergelijken met een trainersdiploma elders in Europa. Verder is het bedoeld om mensen te 
stimuleren door te leren. Heeft niveau 1 je interesse gewekt, dan is de stap naar Tafeltennistrainer 2 zo gezet.
 
- Tafeltennisbegeleider 
 Tafeltennisbegeleider 1 is geen trainersopleiding, maar heet tafeltennisbegeleider. Tijdens deze opleiding, 

bestaande uit maximaal twee dagdelen met het karakter van een cursus, leer je meer over de tafeltennissport en 
over het begeleiden van jeugdteams. Ideaal voor ouders en oudere junioren die een jeugdteam begeleiden tijdens 
wedstrijden.

- Tafeltennistrainer 2
 Tafeltennistrainer 2 is een echte trainersopleiding. Je wordt opgeleid tot assistent trainer en zult dus voornamelijk 

de hoofdtrainer ondersteunen. Deze opleiding van negen bijeenkomsten is vooral geschikt voor mensen die 
beginnen met het trainersvak, bijvoorbeeld jeugd vanaf zestien jaar. Een tafeltennistrainer 2 is vaak nodig tijdens 
lessen op scholen, tijdens trainingen op de club en kan ook uitvoerend lesgeven.

- Tafeltennistrainer 3
 Tafeltennistrainer 3 is een opleiding tot verenigingstrainer. Deze opleiding, bestaande uit maximaal veertien 

bijeenkomsten, leert je alles over tafeltennis: van techniek tot organisatie, van mentale aspecten tot 
toernooivormen. Het aansturen van kader is een belangrijk onderdeel van deze opleiding. Het is een complete 
maar pittige opleiding. Je mag lesgeven aan kinderen, ouderen, gehandicapten, beginners en gevorderden. 
Tafeltennistrainers op niveau 3 zijn vaak de spil in een vereniging en een goede schakel tussen leden en bestuur.
De niveau-3 opleiding tot tafeltennistrainer wordt ook in verkorte versie aangeboden en duurt dan net zolang 
als de niveau-2 opleiding. De nadruk ligt dan op het aanleren van tafeltennis op gevorderd niveau, aan diverse 
doelgroepen, en op verenigingsorganisatie.

- Tafeltennistrainer 4
 Tafeltennistrainer 4 is bedoeld voor niveau-3 trainers die een stapje verder willen gaan. Je wilt van tafeltennistrainer 

je beroep maken, langere lijnen uitzetten, je verdiepen in internationale aspecten, dieper ingaan op techniek 
en mentale begeleiding. Deze opleiding vereist de nodige ervaring als tafeltennistrainer en een bepaald 
opleidingsniveau.

- Tafeltennistrainer 5
 Tafeltennistrainer 5 leidt op tot bondscoach en wordt georganiseerd door NOC*NSF. De NTTB verzorgt het 

tafeltennistechnische gedeelte. Deelname geschiedt op voordracht van de NTTB.

Kwalificatie
Niveau 1
Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Tafeltennistrainer
TT1: Begeleider (jeugd)
TT2: (assistent-)trainer van bepaalde doel-
groepen op vereningings- en lokaal niveau
TT3: Trainer op landelijk niveau (namens of 
i.s.m. de bond of afdeling
TT4: Trainer op landelijk niveau (namens of 
i.s.m. de bond of afdeling
TT5: Internationaal (bondscoach)

Voor wie?
Ouders en vrijwilligers
Tafeltennissende ouders en vrijwilligers en assistent-trainers 
(zowel jeugd als senioren)
(assistent-)trainers met enkele jaren ervaring als/met een 
gediplomeerd trainer
Ervaren trainer of (oud)international die werkt met nationale top 
jeugd of (sub)top senioren en/of de ambitie heeft dit te gaan doen
Zeer ervaren trainer op nationaal topniveau met ambitie en 
mogelijkheden door te groeien tot bondscoach

Kwalificatie
Niveau 1
Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Scheidsrechter
SR1: Spelregelkennis voor (jongere) jeugd
SR2: Oudere jeugdspelers op landelijk niveau 
en senioren 
SR3: Scheidsrechter voor afdelingstoernooien 
of als assistent op nationaal niveau. Arbitrage-
coördinator in de vereniging 
SR4: Bondsscheidsrechter
landelijke competities en/of toernooien

SR5: Internationaal

Voor wie?
Jeugdspelers
Senioren alsmede jeugdspelers die uitkomen in de landelijke 
competitie en/of een A-licentie hebben 
Ervaren niveau 2 ‘verenigingsscheidsrechter’ die plezier heeft in 
arbitrage; Persoon die binnen de vereniging verantwoordelijk is 
voor arbitrage(beleid)
Zelfstandig scheidsrechter op afdelingsniveau en/of met ervaring 
als assistent van een bondsscheidsrechter (SR4) op nationaal 
niveau 
Zeer ervaren scheidsrechter op nationaal topniveau met ambitie en 
mogelijkheden werkzaam te zijn op internationale evenementen.
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Voor mensen die toernooien willen organiseren biedt de NTTB de opleiding tot Toernooileider aan. Omdat de 
organisatie van een toernooi binnen een vereniging natuurlijk van een andere orde is dan een groot toernooi met 
tientallen tafels, is deze opleiding verdeeld in vier niveaus:
• Toernooileider 2 (TL2) – verenigingstoernooileider 
• Toernooileider 3 (TL3) – grotere regionale toernooien en afdelingskampioenschappen
• Toernooileider 4 (TL4) – nationale toernooien en evenementen
• Toernooileider 5 (TL5) – internationale toernooien en evenementen

4. Bijscholingen
Een goede trainer is nooit uitgeleerd! Ook scheidsrechters moeten zich op de hoogte houden van de nieuwste 
ontwikkelingen. Voor haar gediplomeerd kader organiseert de NTTB, vaak in samenwerking met externe partners, 
bijscholingen. Technische bijscholingen worden meestal verzorgd door de Vereniging voor Tafeltennistrainers, de VVTT. 
Leden van de VVTT krijgen korting op door hen georganiseerde bijscholingen (www.vvtt.nl). Ook de Academie voor 
Sportkader (ASK) biedt bijscholingen aan voor trainers, scheidsrechters en opleiders (www.academievoorsportkader.nl).  

Kwalificatie
Niveau 1
Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Toernooileider
n.v.t.
TL2: Toernooiorganisatie op verenigingsniveau

TL3: Toernooiorganisatie op afdelings- en/of 
regionaal niveau
TL4: Organisatie van landelijke (bonds)
evenementen
TL5: Internationaal

Voor wie?
n.v.t.
Organisator clubkampioenschappen en andere interne 
toernooien
Organisator afdelingskampioenschappen of andere toernooien 
op regionaal of lokaal niveau
Organisator landelijke N-evenementen namens de NTTB zoals 
NK-A en Masters
Zeer ervaren toernooileider op (inter)nationaal niveau 
evenementen
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Bijlage 1. 
Gedragsregels voor sportbegeleiders

Op 15 november 2011 zijn door de negentig bij NOC*NSF aangesloten landelijke sportorganisaties, ter preventie van 
seksuele intimidatie, elf gedragsregels voor sportbegeleiders in een blauwdruk vastgelegd. De NTTB heeft zich hierbij 
aangesloten.

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, 
én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening. 

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter. 

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder 
geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze 
aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn 
bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook. 

7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de 
sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 

8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en 
(machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de 
(jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij 
hun werk goed kunnen uitoefenen. 

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties 
te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige 
verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is 
betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de 
daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. 

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de begeleider om in de geest hiervan te handelen. 

Notitiepagina
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Bijlage 2
Begrippenlijst

Tafeltennis kent veel aparte termen en begrippen. Hieronder staat uitgelegd wat deze betekenen:

ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS: Ook wel ‘blokker’ genoemd, de helper van de scheidsrechter, de persoon die het 
telblok bedient. Jeugdwedstrijden speel je meestal zonder assistent-scheidsrechter. 
BACKHAND: Aan de backhandkant van je bat zit je wijsvinger. 
BAT(JE): In België noemt men een batje ook wel slaghout. In Nederland hebben we er geen speciaal woord voor, we 
gebruiken het Engelse woord bat. 
BATHAND: De bathand is de hand die het batje vasthoudt. 
‘BEST OF FIVE’: Meestal speel je ‘best of five’. Dat betekent dat de speler die het eerst drie games heeft gewonnen, de 
set wint. Zo’n ‘best of five’ set kan dus drie, vier of vijf games duren. 
BLOKKEREN: De speler (of iets wat hij aanheeft) raakt de bal voordat deze gestuit heeft op de tafel. Als een speler de 
bal blokkeert krijgt de tegenstander het punt. 
COACH: De persoon die aanwijzingen geeft als je een wedstrijd gaat spelen is de 
coach.
COMPETITIE: Serie van (meestal) 10 wedstrijden waarin teams van drie of vier 
spelers twee keer tegen elkaar spelen (één ‘thuiswedstrijd’ en één ‘uitwedstrijd’). 
Elk seizoen wordt een najaars- (september – december) en een voorjaarscompetitie 
(februari – mei) gespeeld. 
DIAGONAAL: Diagonaal spelen betekent schuin over tafel spelen. 
DUBBELSPEL: Twee spelers spelen samen een wedstrijd tegen twee andere spelers. 
EINDLIJN: De 2 cm brede lijn op het uiteinde van het speelvlak. 
ENKELSPEL: Eén speler speelt een wedstrijd tegen één andere speler. 
FOREHAND: Aan de forehandkant van je bat zit je duim.
GAME: Een game is een wedstrijd tot 11 punten. 
HOOFDTOERNOOI: De nummers 1 en 2 uit een meerkamp gaan samen met de andere nummers 1 en 2 door naar de 
helft waar gespeeld wordt om de titel.
IN HET SPEL: De bal is ‘in het spel’ vanaf het moment dat de serveerder de bal opgooit om op te slaan totdat:
• een punt is gemaakt of 
• de scheidsrechter “let” roept. 
INSPELEN: Voordat de wedstrijd begint met je teamgenoot op de wedstrijdtafel een paar minuten de bal heen en weer 
slaan om warm te worden en te wennen aan de speelomstandigheden.
ITTF: International Table Tennis Federation, Internationale Tafeltennis Bond. 
JEUGDLICENTIES: De jeugd wordt verdeeld in vier leeftijdsklassen (junioren, kadetten, pupillen en welpen). Bij 
junioren, kadetten en pupillen bestaan twee licenties: A en B. Bij de welpen bestaan alleen de A-licentie. De A-licentie is 
de hoogste licentie
JUNIOR: Spelers en speelsters van ongeveer 15, 16 en 17 jaar. 
KADET: Spelers en speelsters van ongeveer 13 en 14 jaar. 
KANTBAL: De kantbal is een foutbal, want de bal raakt de zijkant van de tafel. 
KNOCK-OUT SYSTEEM: In de knock-out fase spelen betekent het dat je bij winst doorgaat en bij verliest het toernooi 
voor jou is afgelopen.
LET: Let is het Engelse woord voor stop.  
MEERKAMP: Een wedstrijd waarbij spelers in groepen zijn ingedeeld. Elke speler speelt tegen iedere speler uit de 
groep. 
MIDDELLIJN: Een 3 mm brede lijn die het speelvlak verdeelt in twee vakken voor het dubbelspel. 
NETSERVICE: Een opslag die onderweg het netje raakt, maar verder goed is. 

NTTB: Nederlandse Tafeltennisbond. 
ONTVANGER: De speler of speelster die als eerste moet terugslaan is de ontvanger.
PARALLEL: Parallel spelen is recht over tafel spelen. 
POULEFASE: De meeste toernooien beginnen met een poulefase, ook wel meerkamp genoemd. Hier spelen meerdere 
spelers elk één wedstrijd tegen elkaar. 
PUPIL: Spelers en speelsters van ongeveer 11 en 12 jaar. 
RALLY: Als de bal vaak heen en weer gespeeld wordt noem je dat een lange rally.
RANDBAL: De randbal is goed, want deze bal raakt de bovenrand van de tafel. Deze bovenrand hoort bij het speelvlak 
van de tafeltennistafel. 
RATING: Formule waarop het sterktegetal van een speler gebaseerd wordt. Deze formule is een weging, wat betekent 
dat rekening wordt gehouden met het winnen of verliezen van spelers die hoger of lager op de rating staan. Ook 
verschillen tussen speelniveau per afdeling worden gewogen in een rating.
SCHEIDSRECHTER: De persoon die de wedstrijd leidt, beslissingen neemt met betrekking tot de juiste toepassing van 
de regels, de stand afroept en beslist over punt en let. 
SERVEERDER: De speler of speelster die opslaat is de serveerder. 
SERVICE: De service is de slag waarmee je begint. Een ander woord voor service is opslag of beginslag.
SET: Een set is het aantal games dat nodig is om te winnen. Een competitiewedstrijd bij de jeugd bestaat uit 10 sets. 
SPEELVLAK: Het speelvlak van de tafeltennistafel wordt in het midden door het net verdeeld in twee tafelhelften. Het 
speelvlak heeft een witte rand van 2 cm breed. 
SPIN of EFFECT: Het draaien van de bal wordt spin of effect genoemd. Er bestaan verschillende soorten effect: 
backspin, zijspin, topspin en combinaties ervan. Je trainer kan je uitleggen hoe je met spin kunt spelen. 
TIME-OUT: Een onderbreking van het spel van maximaal 1 minuut. Per set kan deze één keer worden aangevraagd.
TOERNOOI: Reeks van wedstrijden die op één dag wordt gespeeld met één winnaar per klasse. 
TOSSEN: Een klein spelletje voor het begin van de wedstrijd om te bepalen wie begint met serveren en aan welke kant 
van de wedstrijdtafel. 
TRAINER: Trainer is het Engelse woord voor oefenmeester. 
TROOSTTOERNOOI: Spelers die niet door mogen naar het hoofdtoernooi omdat 
ze niet bij de eerste twee eindigden in de poulefase, spelen nog een troosttoernooi. 
Hierbij gaat het niet meer om de titel, maar wel om punten te halen voor je rating.
VRIJE HAND: De hand die niet het batje vasthoudt en waarmee je de bal opgooit 
bij de opslag is de vrije hand. 
WARMING-UP: Een warming-up is de manier om je lichaam op de juiste 
temperatuur te brengen voor een training of wedstrijd. 
WELP: Spelers en speelsters tot en met ongeveer 10 jaar. 
Elk seizoen maakt de NTTB de leeftijdsgrenzen via haar website bekend.
ZIJLIJN: De 2 cm brede lijn aan de zijkanten van het speelvlak. De middellijn en de 
zijlijnen lopen parallel.
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Bijlage 4.
Invullen meerkampformulier

        Bijlage 3  Meerkampformulier

1. Vul hier de voor- en achternaam van de spelers in.
2. Vul hier de vereniging van de spelers in.
3. Indien er in één poule meerdere spelers van dezelfde vereniging uitkomen, dan geeft het schema aan op welke 

positie in de poule deze spelers geplaatst moeten worden. Dit om competitievervalsing te voorkomen
4. Vul hier de gamestanden in.
5. Vul hier de setstanden in.
6. Achter elke wedstrijd staat vermeld welke speler scheidsrechter dient te zijn.
7. Hier komen de behaalde punten per wedstrijd:

• Niet gespeeld = 0 punten;
• Gespeeld en verloren = 1 punt;
• Gespeeld en gewonnen = 2 punten.

8. De uitslag geeft het totaal aantal behaalde punten en de eindpositie weer.

Bijlage 3. 
Hoe en waarom vul je een wedstrijdformulier in?

        Bijlage 3  Wedstrijdformulier

1. Vul hier de naam in van de afdeling waarin je speelt.
2. Noteer hier de speeldatum. De datum is belangrijk voor de uitslagendienst.
3. Vul het wedstrijdnummer in. Met dit nummer sorteren de ondersteuners de formulieren. Ze voeren het bij 

verwerking in de computer in.
4. Vul hier de thuisspelende vereniging in. Zij moet het originele formulier insturen. Als het wedstrijdnummer fout is 

ingevuld, kan snel bij de vereniging achterhaald worden wat het goede nummer is.
5. Zet hier de aanvangstijd van de wedstrijd.
6. Streep hier door wat niet van toepassing is. We maken onderscheid tussen herencompetitie senioren, 

damescompetitie senioren, jongenscompetitie jeugd of meisjescompetitie jeugd.
7. Vul hier klasse en poulenummer in. Deze nummers gebruiken we om te controleren of alle wedstrijden in een 

poule ook echt gespeeld zijn.
8. Zet hier de uitslagen van de games en sets. Deze uitslagen zijn belangrijk voor als twee teams eventueel gelijk 

eindigen in een poule.
9. Vul hier in welke twee spelers de dubbel spelen. De dubbel maakt deel uit van de totale wedstrijd.
10. Zet hier de einduitslag.
11. Vermeld hier de naam en het teamnummer van de thuisspelende vereniging.
12. Vul hier de voorletters en de achternamen van de spelers in.
13. Het is toegestaan een vierde speler mee te laten doen aan de wedstrijd. Deze speler mag alleen in de dubbel 

meespelen. Vul hier de voorletters en achternaam van die persoon in.
14. Vul hier de bondsnummers van de spelers in.
15. Vermeld in deze vakjes of er invallers zijn en uit welk team. Hier noteer je ook het aantal gewonnen en verloren 

sets per speler in de desbetreffende wedstrijd.
16. Vermeld hier de naam van de bezoekende vereniging en hun teamnummer.
17. Beide aanvoerders zetten hier hun handtekening. Met hun handtekening bevestigen zij dat het wedstrijdformulier 

correct is ingevuld.
18. Beide jeugdbegeleiders zetten hier hun handtekening. Met hun handtekening bevestigen zij dat het 

wedstrijdformulier correct is ingevuld.
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