Beleidsplan Vlaamse Tafeltennisliga
2017-2020

Beleidsplan Vlaamse Tafeltennisliga 2017-2020

Inhoud
Deel I: Informatie van de sportfederatie
1. Structuur van de sportfederatie

4
4

1.1

Organigram

4

1.2

Algemene informatie

4

1.3 Taak en verantwoordelijkheden van de organen, inclusief hun betrokkenheid bij
basisopdrachten en eventuele beleidsfocussen
5
2.

Sporttechnische en administratieve medewerkers van de federatie

19

2.1 Naam statuut, arbeidsregime, betrokkenheid van de sporttechnische
medewerkers

19

2.2 Naam statuut, arbeidsregime, betrokkenheid van de administratieve
medewerkers

23

Deel II: Missie en algemene werking
1. Missie Vlaamse Tafeltennisliga
2.

25
26

Algemene werking

27

2.1

Clubondersteuning en vrijwilligers

28

2.2

Communicatie

30

2.3

Competities

32

2.4

Ethisch Verantwoord Sporten

37

2.5

G-sport

39

2.6

Informatica

42

2.7

Kwaliteitsbewaking

44

2.8

Leden

45

2.9

Marketing

52

2.10

Media

53

2.11

Medisch Verantwoord Sporten

54

2.12

Promotie

56

2.13

Recreatie

58

2.14

Scheidsrechters

60

2.15

Structuur van de federatie i.f.v. goed bestuur

62

2.16

Trainers

63

2.17

Werking -12

65

2

Beleidsplan Vlaamse Tafeltennisliga 2017-2020
Deel III: Beleidsfocussen
1. Beleidsfocus jeugdsport

2.

3.

4.

5.

67
68

1.1

Gegevensverzameling en situatieschets

68

1.2

Analyse en doelstellingen

74

Beleidsfocus sportkampen

77

2.1

Gegevensverzameling en situatieschets

77

2.2

Analyse en doelstellingen

78

Beleidsfocus laagdrempelig sporten

80

3.1

Gegevensverzameling en situatieschets

80

3.2

Analyse en doelstellingen

84

Beleidsfocus innovatie

86

4.1

Gegevensverzameling en situatieschets

86

4.2

Analyse en doelstellingen

89

Beleidsfocus topsport
5.1

91

Evaluatie werking en resultaten vorige Olympiade

91

5.2 Aantonen hoe de sportfederatie een integraal topsportbeleid voert, a.d.h.v. een
sporttak- of disciplinespecifieke ontwikkelingslijn topsport van talentdetectie tot
elitesport
97
5.3

Werking talentdetectie -12 jarigen

100

5.4

Topsportambitie periode 2017 – 2024

102

5.5

Bouw tafeltennishal Leuven

136

5.6

Project Tokyo 2020

145

5.7

Outputdoelstellingen 2017 – 2024

160

3

Beleidsplan Vlaamse Tafeltennisliga 2017-2020

Deel I: Informatie van de sportfederatie
1.

Structuur van de sportfederatie

Algemeen Secretariaat V.T.T.L. vzw
Adres:
Brogniezstraat 41 bus 3, 1070 Brussel.
Tel:
02/527.53.72
Fax:
02/527.52.49
Mail:
info@vttl.be
Website:
http://www.vttl.be
Reknr VTTL: BE81 7340 0173 7824
BIC-code:
KREDBEBB
BTW:
BE 0419 216 219
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LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING (AV)
Voor Antwerpen:
Gijs Marc
Van den Broeck Werner
Gevers Tim

Voor Limburg/Kempen:
Bruinen John
Mentens Michel
van den Bergh Martin

Voor Vl Br & Brussel:
Decupere Danny
Messiaen Michèle
Thysen Pieter

Voor Oost-Vlaanderen:
Amelinckx Hedwig
Iserentant Evert
Willems Paul

Voor West-Vlaanderen:
Denys Jacques
‘T Jonck Wilfried
Vanmassenhove Jeroen

LEDEN VAN DE LANDELIJKE RAAD VAN BESTUUR (LRvB)
Denys Jacques: Voorzitter, boekhouding, personeel, topsport en bijscholingen
Gijs Marc: Ondervoorzitter, bouw en bouwfonds, OS2020-2024, sponsoring, opvolging
beleidsplan
Van den Bergh Martin: HR, SR en statuten VTTL, VTTL-organisaties, opvolging commissies en
verslagen,
Decupere Danny: VTTL-organisaties, website, jeugdwerking, jeugdsport
Amelinckx Hedwig: landelijke interclub, recreanten- en veteranenwerking, LAC, Vlaams
Doping Tribunaal

SECRETARIS-GENERAAL (SG)
Noppe Frederik

LEDEN VAN DE TRANSFERCOMMISSIE (LTrCie)
Secretaris-Generaal: Noppe Frederik
Leden: Lemmens Herman & Moreau Kenny

LANDELIJKE INTERCLUBLEIDER
Lemmens Herman
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EVENEMENTEN ORGANISATIES
Moreau Kenny en Noppe Frederik

LEDEN VAN DE LANDELIJKE ARBITRAGECOMMISSIE (LACie)
Van Oeckel Philip (Antw): Voorzitter + Coördinatie + Budget
Willems Paul (OVL): Ondervoorzitter + Verantwoordelijke opleiding & reglementen
Thysen Pieter (VLB) : Secretaris + communicatie & PR
Devuyst Monique (WVL) : Verantwoordelijke aanduidingen landelijke & opvolging sancties
Cosemans Gilbert (L/K): Lid

LANDELIJKE RECREATIE / VETERANEN COMMISSIE (LRVCie)
Voorzitter: Oosters Bruno
Secretaris + Recreatie Coördinator: Van Den Noortgate Wesley
Leden: Vansomeren Patrick, Delafonteyne Yves, Timmermans Walter

LANDELIJKE KLASSERINGCOMMISSIE (LKlCie)
Secretaris Willems Jo
Closset Marc TDT
Leden: Bogers Kris (ANTW), Alleweireldt Perez (WVL), Messiaen Michèle (VLB), Neirinck
Bjorn (OVL), Mentens Michel (L/K)
Voorzitter & Lid voor TeCo: Lemaire Andre

LEDEN VAN HET TECHNISCH COMITÉ (TeCo)
Voorzitter: Lemaire André
Sporttechnisch Coördinator: Willems Jo
Recreatie- & Jeugdcoördinator en Jeugdtrainer-12: Van Den Noortgate Wesley
Trainer topsport: Agnello Carlo
Technisch Directeur topsport: Closset Marc

LEDEN VAN DE TOPSPORTCOMMISSIE (TSCie)
Voorzitter (Topsport Coördinator): Closset Marc
Afgevaardigde Landelijke Raad van Bestuur: Denys Jacques
Afgevaardigde Technisch Comité: Lemaire André
Afgevaardigde spelers topsport: Nuytinck Cedric
Afgevaardigde Sport Vlaanderen: Verlinde Tommy
Afgevaardigde medische cel: Dieussaert Tom
Afgevaardigde trainers topsport: Agnello Carlo
6
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TOPSPORT & STUDIE (T&S)
K.A.Redingenhof, Redingenstraat, 3000 Leuven
Coördinator: Closset Marc
Trainers Topsport & Studie: Agnello Carlo, Henkens David, Karsai Ferenc, Smirnov Alexey en
Vostes Yannick
Fysiek Begeleider: Dieussaert Tom en Duyck Peter
Mentaal Begeleiders: Heylen Rudi

TRAINERS -12
Algemene sturing en hoofdverantwoordelijke: Van Den Noortgate Wesley
Antwerpen: Geerts Pieter, Peere Diederik en Van Camp Nick
Limburg/Kempen: Poel Lies, Poel Ward, Poel Jan en Janik Maxim
Oost-Vlaanderen: Wauters Tm en Nijs Peter
Vlaams-Brabant en Brussel: Gielen Jorn en Maesen Marie
West-Vlaanderen: Willems Jo

Officieel Tijdschrift “BAAK”
Nieuwsbrief:
Verantwoordelijke uitgever: Lemmens Herman
Hoofdredacteur: Lamproye Dirk
Magazine:
Verantwoordelijke uitgever: Denys Jacques
Hoofdredacteur: Noppe Frederik
Jeugd: Willems Jo
Recreanten en Veteranen: Van Den Noortgate Wesley (afgeschaft)

LANDELIJK MEDISCH COMITE (LMC)
Fysiek Begeleider: Dieussaert Tom en Duyck Peter
Mentaal Begeleider: Heylen Rudi

LANDELIJK CONTROLECOMITE M.V.S. en E.V.S. (LCC)
Secretaris: Lamproye Dirk (Administratief Coördinator)
Leden: Agnello Carlo, Noppe Frederik, Willems Jo en Van Den Noortgate Wesley
Voorzitter: Lemmens Herman
7
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PENNINGMEESTER (P) / BOEKHOUDING
Noppe Frederik

JURIST
LANDELIJK RECHTSCOMMISSARIS (LRC)
Gadeyne Joris

LANDELIJKE BEROEPSCOMMISSIE (LBCie)
Van den Broeck Nico (Antw), Colemont Guido (L/K), Jacquemijn Reine (VLB), Van Caenegem
Lieven (OVL) en nog te bepalen (WVL)

LANDELIJKE TUCHTCOMMISSIE (LTuCie)
Coesemans Jan (Antw), Droogmans Jean (L/K), Rahier Nathan (VLB), Borry Pascal (OVL) en
Vandamme Louis voorzitter (WVL)
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2.a. Taken en Verantwoordelijkheden
Organen

Uittreksel uit Huishoudelijk Reglement
VTTL

ALGEMENE VERGADERING / STATEN-GENERAAL
De Algemene Vergadering verkrijgt zijn macht van het provinciaal kiezerskorps.
Samenstelling
a) De Algemene Vergadering van de VTTL is samengesteld uit leden van de provinciale
comités verkozen voor een beleidsperiode van vier (4) sportseizoenen.
b) Elke provincie heeft recht op drie (3) provinciale afgevaardigden.
c) Alleen actieve leden van de Algemene Vergadering van de VTTL kunnen namens de VTTL
zetelen in de Nationale Raad.
Voorzitterschap
Het voorzitterschap wordt waargenomen door de voorzitter van de Landelijke Raad van
Bestuur. De voorzitter is bevoegd het agenda van de Algemene Vergadering te bepalen en
verder deze vergadering voor te zitten, de debatten te leiden, de leden in te lichten en de
vergadering op te heffen.
De secretaris
De in overeenstemming met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement genoemde
Secretaris-Generaal zal tevens als secretaris van de Algemene Vergadering fungeren. Hij is
uitsluitend bevoegd de notulen van de vergadering vast te leggen en ze ter goedkeuring aan
de voorzitter voor te leggen. Binnen de 8 dagen na datum vergadering zal hij via het
administratief secretariaat een afschrift aan alle afgevaardigden overmaken.
Vergaderingen
a) De Algemene Vergadering vergadert in overeenstemming met de Statuten. De Algemene
Vergadering kan slechts geldig beraadslagen en stemmen, wanneer de helft van de
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
b) In principe vergadert de Algemene Vergadering, samen met de voorzitter van het
Technisch comité of zijn plaatsvervanger, deze laatste kan zich eventueel laten bijstaan door
één of meerdere leden van zijn comité en dit in functie van de dagorde. De Landelijke Raad
van Bestuur kan andere leden uitnodigen in functie van de dagorde. Deze leden hebben wel
geen stemrecht.
De Staten-Generaal
Bijzondere vergadering van algemeen adviserend en/of informatief overleg van alle
landelijke en nationale functionarissen binnen de VTTL-structuren.

9

Beleidsplan Vlaamse Tafeltennisliga 2017-2020

LANDELIJKE RAAD VAN BESTUUR
Machten en bevoegdheden
De Landelijke Raad van Bestuur leidt en beheert de VTTL in overeenstemming met de
bevoegdheden vastgelegd in de statuten van de Vlaamse Tafeltennisliga.
Samenstelling
De Landelijke Raad van Bestuur is samengesteld uit vijf bestuurders één afgevaardigde van
elke provincie, zijnde de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
en Vlaams-Brabant met het hoofdstedelijk gebied.
Vergaderingen
a) De Landelijke Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als het nodig is, op verzoek en
convocatie van de voorzitter, twee leden kunnen eveneens de voorzitter om een
vergadering verzoeken. Aan dit verzoek moet binnen de 21 dagen voldaan worden.
b) In principe vergadert de Landelijke Raad van Bestuur samen met de voorzitter van het
Technisch comité of zijn plaatsvervanger; deze laatste kan zich eventueel laten bijstaan door
één of meerdere leden van zijn comité en dit in functie van de dagorde.
c) De Landelijke Raad van Bestuur kan andere leden uitnodigen in functie
van de dagorde. Deze leden hebben geen stemrecht.
d) De zittingen zijn niet openbaar; de aanwezige leden zijn tot geheimhouding verplicht ten
overstaan van de persoonsgebonden materies en voor zover de uitvoeringsmodaliteiten dit
vereisten.
Beraadslaging en stemmingen
a) De Landelijke Raad van Bestuur kan alleen beraadslagen als drie leden
aanwezig zijn.
b) De besluiten worden genomen in overeenstemming met de Statuten, bij gewone
meerderheid (meer dan de helft van de aanwezige stemmen) genomen, na aftrek van de
blanco stemmen en de onthoudingen. Bij staking van stemmen, behalve bij geheime
stemming, is de stem van de voorzitter of zijn vervanger doorslaggevend.
De Landelijke Raad van Bestuur is bevoegd voor de benoeming of het afzetten
van de leden voor deze comités of/en commissies alsook de adviseurs.

SECRETARIS-GENERAAL
De Secretaris-Generaal verkrijgt zijn macht en wordt door de Landelijke Raad van Bestuur
benoemd. Hij fungeert zonder stemrecht als secretaris van de Algemene Vergadering en van
de Landelijke Raad van Bestuur.
Bevoegdheden
De Secretaris-Generaal is bevoegd om:
a) de briefwisseling gericht aan de Liga, via het administratief secretariaat te ontvangen.
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b) deze briefwisseling te beantwoorden, eventueel volgens de richtlijnen van de Landelijke
Raad van Bestuur of de voorzitter.
c) de verslagen van de verschillende vergaderingen te maken en te laten verspreiden.
d) de lijst van de leden van de vzw bij te houden en deze jaarlijks op de griffie neer te leggen.
e) de wijzigingen aan de statuten over te maken voor het verschijnen in het staatsblad.
f) in samenwerking met de voorzitter en de penningmeester de verschillende dossiers voor
toelagen bij de bevoegde administratie in te dienen.
g) in samenwerking met de voorzitter en de penningmeester de administratie
van de contractuele personeelsleden uit te voeren.
De adviseurs
De Adviseurs verkrijgen hun macht van de Landelijke Raad van Bestuur.
Gelijk wie behorende tot de v.z.w. VTTL kan als adviseur aangesteld worden.
De Penningmeester
De penningmeester is bevoegd de boekhouding te houden van de VTTL. Hij maakt de
begroting en balans op. Hij houdt toezicht op de verrichtingen betreffende de betoelaging.
De penningmeester is ertoe gemachtigd een onderzoek in te stellen voor elke rekening die
hem werd voorgelegd waarvan de echtheid zou kunnen betwijfeld worden. Op verzoek van
de voorzitter van de Landelijke Raad van Bestuur geeft de penningmeester gevolg aan de
uitnodiging tot bijwonen van de vergadering.
De Jurist
De jurist van de VTTL heeft een adviserende bevoegdheid ten aanzien van de Landelijke
Raad van Bestuur voor alle onderwerpen in verband met juridische aangelegenheden. Deze
bevoegdheid zal door de jurist uitgeoefend worden op verzoek van de Landelijke Raad van
Bestuur of op initiatief van de jurist zelf voor zover hij een kopie ontvangt van de
beslissingen van de verschillende VTTL organen.
De Landelijke Raad van Bestuur kan eveneens specifieke opdrachten toevertrouwen aan de
jurist, naar aanleiding van juridische betwistingen.

DE LANDELIJKE COMITES
De Landelijke Comités verkrijgen hun macht van de Landelijke Raad van Bestuur, na
goedkeuring van de door hun voorgelegde beleidsnota.
Vorming
De leden van de verschillende comités worden door de Landelijke Raad van Bestuur
benoemd.
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HET TECHNISCH COMITE
Samenstelling
Het Technisch Comité bestaat uit:
1) Voorzitter
2) Jeugdcoördinator
3) Topsportcoördinator
4) Sporttechnisch coördinator
5) Recreantencoördinator
6) Sportadviseur
7) Verantwoordelijke sportkampen
Bevoegdheden
1. De sporttechnische organisatie van de VTTL
2. De kadervorming en bijscholing van de trainers
3. De organisatie van de sportkampen
4. De uitbouw van documentatie (boeken - CD-rom - video - ...)
5. De medische en paramedische begeleiding
HET LANDELIJK MEDISCH COMITE (L.M.C.)
Een medisch adviserend comité voor het L.C.C. MVS over de toepassing van
Hoofdstuk II van het decreet van 27/3/91 en de bijzondere schikkingen
opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van de VTTL Art.16.1 en 16.2
Samenstelling
Het Landelijk Medisch Comité bestaat uit 4 leden
a. de voorzitter is ambtshalve de voorzitter van de Landelijke Sportmedische Commissie.
b. twee sportartsen
c. gezien het officieel gedecreteerd mandaat van het medisch comité wordt de functie van
secretaris waargenomen door een lid van het VTTL-secretariaat.
Bevoegdheden
Zonder eventuele beperking in opsomming ter uitvoering heeft het L.M.C. en zijn leden, in
samenwerking met het L.C.C. de opdracht te waken over het naleven en de controlerende
bevoegdheid van de decretale verplichtingen betreffende het decreet M.V.S.
Het L.M.C. heeft geen beslissingsbevoegdheid. Haar taak is uitsluitend adviserend.
HET LANDELIJK CONTROLE COMITE M.V.S. (L.C.C.)
Het Controlecomité M.V.S. verkrijgt zijn macht zoals bepaald in het decreet van M.V.S. art.
23 en 65 van het uitvoeringsbesluit d.d. 23/10/1991 en bijzondere schikkingen opgenomen
in het Huishoudelijk Reglement 16.1 en 16.2 "Medisch Verantwoorde Sportbeoefening".
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Samenstelling
Het Controlecomité bestaat uit 3 leden:
- een afgevaardigde van de Landelijke Raad van Bestuur
- een afgevaardigde van het Landelijk Medisch Comité MVS
- een afgevaardigde van de Landelijke Technische Commissie.
Bevoegdheden
Zonder eventuele beperking in opsomming ter uitvoering, heeft het L.C.C. en zijn leden de
opdracht te waken over het naleven, te doen naleven en de controlerende bevoegdheid van
de decretale verplichtingen betreffende het decreet M.V.S. inzonder de bepalingen art.4-56-7 en 8 van het decreet inzake medische geschiktheid, leeftijd, medische en paramedische
begeleiding en dopingbestrijding.
Het doen opnemen in de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de genomen
maatregelen betreffende dopingbestrijding, het voorkomen van sportletsels en
overbelastingsletsels, de homologatienormen voor de clublokalen en de competitie
infrastructuren; zo nodig in overleg met de provinciale en nationale beleidsinstanties.
Het regelmatig informeren van de leden en alle beleidsinstanties VTTL van alle bestaande en
nieuwe instructies, de rechten en de plichten inzake M.V.S.
Het rapporteren aan de Executieve van de genomen initiatieven, de behoeften en de
genomen maatregelen. Jaarlijks per aangetekend schrijven aan de Minister en de
Administratie Gezondheidsdienst, uiterlijk op 31.03 een verslag van de werking en de
initiatieven van het voorbije jaar te geven.
Het inventariseren van alle sportmanifestaties door de organisatieverantwoordelijken op
niveau club, provincie, landelijk en nationaal vlak, voor zover deze binnen de territoriale
bevoegdheid vallen.
De beslissingen van het L.C.C. moeten, vooraleer ter uitvoering gebracht, bekrachtigd
worden door de Landelijke Raad van Bestuur.

DE LANDELIJKE COMMISSIES
DE LANDELIJKE TRANSFER COMMISSIE (L.T.C.)
Samenstelling
De Landelijke transfercommissie wordt samengesteld door de Landelijke Raad van Bestuur
en bestaat uit 3 leden. De Secretaris-Generaal maakt ambtshalve deel uit van deze leden.
Bevoegdheden
De landelijke transfercommissie is bevoegd voor de controle op en de behandeling van de
transferdossiers voor zover zij geen voorwerp uitmaken van een juridisch behandeling.
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DE LANDELIJKE JEUGD COMMISSIE (L.J.C.)
Samenstelling
De Landelijke Jeugdcommissie bestaat uit maximum 8 leden
a. de sporttechnisch coördinator
Het is wenselijk dat alle provincies hier vertegenwoordigd zijn.
Bevoegdheden
De LJC verkrijgt zijn bevoegdheden van de Landelijke Raad van bestuur.
DE LANDELIJKE ARBITRAGE COMMISSIE (L.A.C.)
Samenstelling
De Landelijke Arbitrage Commissie bestaat uit maximum 5 leden.
Het is wenselijk dat alle provincies hier vertegenwoordigd zijn.
Bevoegdheden
De Landelijke Arbitrage commissie verkrijgt zijn bevoegdheden van de Landelijke Raad van
Bestuur.
DE LANDELIJKE RECREATIE/VETERANEN COMMISSIE (LRVC)
Samenstelling
De Landelijke recreatie/veteranen commissie bestaat uit maximum 5 leden.
Het is wenselijk dat alle provincies hier vertegenwoordigd zijn.
Bevoegdheden
De landelijke recreatie/veteranen commissie verkrijgt zijn bevoegdheden van de Landelijke
Raad van Bestuur.
DE LANDELIJKE KLASSERINGS COMMISSIE (LKC)
Samenstelling
De Landelijke Klasseringscommissie is samengesteld uit vijf (5) provinciale afgevaardigden (1
effectief lid per provincie), drie afgevaardigden uit de Technische Commissie.
Bevoegdheden
Toekennen van de klasseringen B2-B4-B6
Behandelen van de aanvragen tot herzieningen van B2-B4-B6-klasseringen
Geven van richtlijnen en hulpmiddelen aan de provinciale comités en klasseringscommissies
Geven van advies aan de nationale klasseringscommissie
14
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DE TOPSPORT COMMISSIE (T.S.C.)
Samenstelling
Binnen de Topsportcommissie worden volgende functies ingevuld:
a. Voorzitter - Topsport Coördinator
b. Afgevaardigde Landelijke Raad van Bestuur
c. Afgevaardigde Technisch Comité
d. Afgevaardigde spelers
e. Afgevaardigde Sport Vlaanderen
f. Afgevaardigde medisch comité
g. Afgevaardigde topsport
Deze lijst is niet beperkend
Bevoegdheden
De autonome bevoegdheid over het topsportgebeuren binnen de federatie.
De selectie van de spelers en de uitzending ervan.
DE LANDELIJKE TUCHT COMMISSIE (L.Tu.C.)
Samenstelling
De Landelijke Tuchtcommissie wordt samengesteld
a) uit maximaal vijf (5) leden van de onderscheiden provinciale tuchtcommissies, zijnde de
voorzitters van deze rechtskamer of hun eventuele afgevaardigden met reglementaire
zittingsbevoegdheid.
b) Een rechter heeft zittingsbevoegdheid voor zover hij niet betrokken is geweest in het te
behandelen dossier als rechter of in het vooronderzoek.
c) Een rechter uit de werfreserve wordt aangeduid door de voorzitter van de rechtskamer.
d) Bij afwezigheid van de voorzitter en/of secretaris duiden de rechters een voorzitter en/of
secretaris aan voor de duur van de zitting.
e) De samenstelling van de rechtskamer is niet gebonden aan een volledige afspiegeling van
de onderscheiden provincies.
Bevoegdheden
a) De Landelijke Tuchtcommissie fungeert als beroepscollege in laatste aanleg na de
Provinciale Tuchtcommissie voor de klachten bij geschil waarvoor ze bevoegd is op landelijk
niveau, of als eerste aanleg bij beroep voor de nationale materie mede bepaald in de
Statuten van de K.B.T.T.B. en voorzien in het huishoudelijk reglement
b) Deze commissie behandelt ook het verzoekschrift in eerste aanleg voor de klachten bij
geschil betreffende een transferdossier.
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DE LANDELIJKE BEROEPS COMMISSIE (L.B.C.)
Samenstelling
a) De Landelijke Beroepscommissie wordt samengesteld uit de vijf (5) Provinciale
Rechtscommissarissen die na beraad onderling een voorzitter en een secretaris kiezen met
gewone meerderheid bij geheime stemming onder toezicht van de Landelijke
Rechtscommissaris.
b) Wanneer het quorum van drie (3) rechters niet kan bereikt worden mag geput worden uit
een werfreserve, zijnde de leden van de onderscheiden provinciale tuchtcommissies voor
zover zij niet betrokken zijn geweest in het te behandelen dossier als rechter of in het
vooronderzoek.
c) De rechter uit de werfreserve wordt aangeduid door de voorzitter van de rechtskamer
d) Bij afwezigheid van de voorzitter en/of secretaris duiden de rechters een voorzitter en/of
secretaris aan voor de duur van de zitting.
e) De samenstelling van de rechtskamer is niet gebonden aan een volledige afspiegeling van
de onderscheiden provincies.
Bevoegdheden
De Landelijke Beroepscommissie is bevoegd om in laatste aanleg oordeel te
vellen over de uitspraak van de Landelijke Tuchtcommissie.

DE PROVINCIALE COMITÉS
De territoriale bevoegdheid van een Provinciaal Comité strekt zich uit tot de
aardrijkskundige grenzen van de provincie en aan de clubs die er aangesloten zijn.
Samenstelling
Elk Provinciaal Comité bestaat uit ten minste vijf leden:
- de voorzitter
- de ondervoorzitter
- de secretaris
- de penningmeester
- een lid en meer.
De leden de Provinciale Comités worden benoemd voor 4 jaar. Zij zijn herkiesbaar.
Bevoegdheden
De Provinciale Comités vervullen op provinciaal gebied de opdrachten die de Landelijke Raad
van Bestuur op landelijk vlak waarneemt. Daartoe ontvangen zij volmacht van de Landelijke
Raad van Bestuur. Het Provinciaal Comité heeft o.m. onder zijn bevoegdheden:
a. het waken over de nauwkeurige toepassing der statuten en reglementen in hun
administratief territorium
b. het beheren van de provinciale gelden
c. de promotie
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d. het klasseren der spelers C, D en E
e. de organisatie van de provinciale interclub en van de wedstrijden die hen door de
Landelijke Raad van Bestuur van de VTTL toevertrouwd worden.
Provinciale sportorganisaties
Alle sportmanifestaties die zij nuttig achten mogen door de Provinciale Comités
georganiseerd worden, in zoverre de reglementen ervan goedgekeurd worden
door de Landelijke Raad van Bestuur van de VTTL.
Financiële middelen
Om in behoefte te voorzien beschikken de Provinciale Comités over:
a. de lidmaatschapsbedragen
b. de inschrijvingen van de provinciale interclubploegen
c. de kortingen op tornooien
d. de provinciale boeten
e. de inschrijvingsrechten van de provinciale kampioenschappen
f. de bijdrage voor het provinciaal tijdschrift
g. de inschrijvingsrechten op provinciale sportorganisaties, andere dan de
tornooien
h. subsidies en uitzonderlijke ontvangsten.
Huishoudelijk Reglement
Voor de post a. dragen de Provinciale Comités een evenredig aandeel af aan de
Ligathesaurie. Dit aandeel wordt door de Algemene Vergadering bepaald. De
datum van storting ervan wordt door de Liga penningmeester bepaald.

DE PROVINCIALE SUBCOMMISSIES
Het Provinciaal Comité kan specifieke bestuurlijke opdrachten die in het
kader van de uitvoerende macht vervat zijn, overdragen aan Provinciale
Subcommissies. De bevoegdheden, de vorming en de samenstelling van deze Provinciale
Subcommissies zullen door specifieke statuten bepaald worden. Deze
statuten moeten door de Provinciale Comités goedgekeurd worden.

DE PROVINCIALE ALGEMENE VERGADERING
Datum van de algemene vergadering
Ieder jaar op uiterlijk 31 mei, heeft in elke provincie een Provinciale Algemene
Vergadering plaats. De datum van de vergadering, die door het Provinciaal
Comité wordt bepaald, wordt aan de clubs en de regelmatig aangesloten leden
medegedeeld langs het tijdschrift of per brief en wel ten minste twee weken voor
de voorziene datum. Ieder aangeslotene en ieder club behorende tot de provincie en in regel
met de bijdrage, mag op de vergadering aanwezig zijn. De leden van de Landelijke
Raad van Bestuur van de VTTL zullen erop uitgenodigd worden.
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Recht tot stemmen
Heeft alleen recht aan de stemming deel te nemen de afgevaardigde die de club
vertegenwoordigt waarbij hij aangesloten is. Hij moet drager zijn van een
volmacht, behoorlijk ondertekend door de voorzitter en de secretaris van die
club. Toch mag hij, mits volmacht, nog een tweede club vertegenwoordigen maar
in geen geval meer. Een club die in de schuld staat bij de bonds- Liga- of
provinciale thesaurie heeft geen stemrecht.
De clubs beschikken over de onderstaande stemmen:
a. voor administratieve zaken
1 stem voor de clubs met 6 tot 25 leden
2 stemmen voor de clubs met 26 tot 50 leden
3 stemmen voor de clubs met 51 tot 100 leden
4 stemmen voor de clubs met meer dan 100 leden
Het aantal stemmen wordt bepaald op basis van het aantal aangesloten
leden op 1 april van het lopende seizoen.
Orde van de werkzaamheden
Ongeacht de punten die de aangeslotenen of de clubs op de agenda zouden
willen geplaatst zien, wordt de volgorde der werkzaamheden aldus bepaald:
1) vaststelling van het aantal stemgerechtigden en nazien van hun volmacht
2) voorlezing en bekrachtiging der notulen van de voorgaande Algemene Vergadering
3) toespraak van de voorzitter
4) verslag van de secretaris
5) verslag van de penningmeester
6) verslag van de interclubleider
7) verslag van de jeugdleiding
8) verslag van de scheidsrechterscommisie
9) voorleggen van de rekeningen van het verlopen seizoen
10) verslag van de controleurs van de rekeningen
11) voorleggen van het budget voor het komend seizoen
12) benoeming van de nazichters van de rekeningen
13) statutaire benoemingen
14) benoeming van de leden voor de Algemene Vergadering van de VTTL
15) eventuele voorstellen tot wijzigingen aan statuten en reglementen
16) interpellaties
17) allerlei
18) slotwoord van de voorzitter.
Deze opsomming is niet limitatief
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2. Sporttechnische en administratieve
medewerkers van de federatie

Sporttechnisch coördinator: Willems Jo
Coördinatie:
• Zal de coördinatie verzorgen van de verschillende sporttechnische coördinatoren.
• Zal de coördinatie en opvolging doen van de verschillende stagiaires
Kaderopleiding en bijscholingen:
• Als lid van de denkcel tafeltennis en als sporttechnisch coördinator is hij
verantwoordelijk voor de kaderopleiding en bijscholing binnen de federatie.
• Is verantwoordelijk voor de organisatie van het jaarlijkse congres voor trainers en
bestuurders.
• Motiveert spelers om een trainersopleiding te volgen.
Begeleiding van de sportclubs:
• Via Baak (het tijdschrift van de VTTL) brengt de STC (Sporttechnisch Coördinator)
verslag van de ontwikkelingen in onze sport.
• Is samen met de administratief medewerker verantwoordelijk voor
sportclubondersteuning.
Promotie:
• Zet een werking op naar de universiteiten om onze sport te initiëren bij toekomstige
licentiaten.
• Is verantwoordelijk voor het project innovatief sporten: tabletennis@work
Jeugdsport:
• Coördineert het jeugdsportbeleid in samenwerking met het Technisch Comité.
Sportkampen:
• Coördineert de sportkampen in samenwerking met het technisch Comité.
Provincie:
• Is verantwoordelijk voor de jeugdwerking -12 in West Vlaanderen
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Sporttechnisch coördinator Recreatie: Van Den Noortgate Wesley
Kaderopleiding:
• Als directeur sportkaderopleiding van de Vlaamse Trainersschool is hij
verantwoordelijk voor de organisatie van de trainerscursussen.
• Uitbouwen/vernieuwen van de cursusteksten.
Laagdrempelig project:
• Is verantwoordelijk voor de focus laagdrempelig sporten
Recreatie:
• Initiatieven opzetten en/of uitwerken voor al dan niet aangesloten recreatieve
sportbeoefenaars en voor niet-geklasseerde spelers uit de competitie.
• De clubs ondersteunen in hun laagdrempelig recreatief aanbod voor diverse
doelgroepen zoals kleuters, recreanten, senioren, personen met een beperking, …
Veteranen:
• Is coördinator van de Landelijke Recreanten- en Veteranencommissie
• Organiseert samen met de commissie jaarlijkse criteriums voor veteranen
Promoten van de eigen sporttak:
• Samenwerken met externe partners om de niet-georganiseerde sporters te bereiken
• Sporttakgerichte bijscholingen coördineren voor sportbegeleiders en leraren L.O.
• De netwerking van onze clubs en hun directe omgeving stimuleren en ondersteunen
• Medewerking verlenen aan landelijke sport-promotionele evenementen
Informatica:
• Is als regent LO + informatica verantwoordelijk voor de infrastructuur van het VTTL
secretariaat en de sporttechnische medewerkers.
• Staat in voor ontwerp en onderhoud van de website van de federatie, www.vttl.be
Ledenadministratie:
• Opmaken van de jaarlijkse ledencijfers voor de Algemene Vergadering.
• Opmaken van de jaarlijkse ledenaangifte voor Sport Vlaanderen
Vlaams Jeugdcriterium
• Is als tornooidirecteur verantwoordelijk voor de planning, uitwerking, promotie en
opvolging van de Vlaamse Jeugdcriteriums voor -12 jarigen.
Provincie:
• Is verantwoordelijk voor de jeugdwerking -12 in Oost Vlaanderen

20

Beleidsplan Vlaamse Tafeltennisliga 2017-2020

Sporttechnisch medewerker: Geerts Pieter (onderstaande taken
overgenomen door Wesley)
Jeugd -12:
• Is verantwoordelijk voor de jeugdwerking -12 in gans Vlaanderen
✓ Contacten clubs
✓ Contacten provincies
✓ Uitwerking breedte: kind-vriendelijker maken van tafeltennis door allerhande
initiatieven
•

Is verantwoordelijk voor de VTTL-kern -12 en de doorstroming naar de
topsportschool
✓ Bespreking schema’s met ouders + beantwoorden vragen ouders
✓ Video analyse van de VTTL-kern -12
✓ Bespreking met trainers in functie van de topsportschool
✓ Organisatie dagstages en trainingen in topsportschool met oog op instroming
✓ Screent mee jonge talenten in functie van VTTL selectie en topsportschool
✓ Zoekt de juiste trainers voor onze grootste talenten
✓ Bewaakt het budget van het talentdetectie-programma

•

Coördineert de werking van de provinciale trainers
✓ Bijsturing waar noodzakelijk

Competities:
• Uitbouwen van een jeugdcompetitie waar elke jeugdspeler tegen zijn eigen
leeftijdsgenoten en op eigen niveau kan spelen.
✓ Uitbouw +12 jarigen competitie
✓ Uitbouw -12 jarigen competitie
✓ Uitbouw benjaminwerking
•

Organiseert en begeleidt landelijke en internationale jeugdactiviteiten.
✓ Hoofdverantwoordelijke internationaal tornooi VTTL te Leuven
✓ Coaching/begeleiding op internationale en nationale evenementen

Landelijke raad van Bestuur
✓ Rapportering -12-werking (algemeen + provincies)
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Technisch Directeur Topsport: Closset Marc
•
•

•
•
•

Uitvoering van het topsportbeleid van de Vlaamse Tafeltennisliga
Coördinatie van het topsportbeleid van de Vlaamse Tafeltennisliga: concrete
uitvoering van prestatie-en ontwikkelingsprogramma’s, het ontwikkelen van
initiatieven die leiden tot de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en bijsturing van het
topsportbeleid met als doelstelling een kader te creëren zodat de atleten op een
hoog niveau kunnen presteren en hun doelstellingen bereiken.
Rapportering aan de voorzitter van de Vlaamse Tafeltennisliga
Coördineren van alle personeelsleden binnen de prestatie- en
ontwikkelingsprogramma’s
Aanspreekpunt zijn voor topsport voor de overheid, het bestuur, de Vlaamse
Tafeltennisliga en het werkveld
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Administratief coördinator: Lamproye Dirk
Kaderopleiding:
• Organiseren van bijscholingen voor bestuurlijk & administratief kader Vlaamse
Tafeltennisliga en het bestuurlijk kader van de aangesloten clubs bij de Vlaamse
Tafeltennisliga i.s.m. Sporttechnisch Coördinator.
Begeleiding van sportclubs:
• Begeleiden en ondersteunen van de aangesloten clubs bij de Vlaamse Tafeltennisliga.
• Ledenbestand & trainersbestand bijhouden op ledenwebsite.
• Promotie cursussen bij clubbeheerders.
• Info i.v.m. verzekering bij Ethias aan clubs & bestuurskader geven & online invullen
sportongevallen.
Competities organiseren:
• Opvragen bij provincies van selecties voor :
✓ Vlaamse Kampioenschappen Veteranen
✓ Vlaamse Kampioenschappen voor de Jeugd
✓ Vlaamse Kampioenschappen ABCDE
✓ Beker van Vlaanderen
• Steeds aanwezig zijn op deze competities.
Informatieplicht naar Vlaamse regering, Sport Vlaanderen, pers, de clubs en de leden van de
Vlaamse Tafeltennisliga:
• Sport Vlaanderen dossiers samenstellen i.s.m. Sporttechnisch Coördinator
• Secretaris controlecomité MVS: doorgeven Landelijke, provinciale en plaatselijke
organisaties aan betreffende dienst
• Reglementeringen uitleggen aan iedereen die het vraagt.
• niet-aangesloten lid clubinformatie bezorgen
• eindredactie officieel tijdschrift BAAK Nieuwsbrief elektronisch, BAAK Magazine
verspreiding naar o.a. alle clubs in 2 exemplaren (1 clublokaal en 1 clubsecretaris),
officiële instanties (Sport Vlaanderen, BOIC, Stichting Vlaamse Schoolsport,
Sportdiensten, ...)
• Samenstelling & eindredactie officieel jaarboek VTTL
• bibliotheek Technisch Comité bijhouden
• pers informeren voor en na competitie via persfaxnet & e-mail
• persartikels bijhouden i.v.m. tafeltennis.

23

Beleidsplan Vlaamse Tafeltennisliga 2017-2020

Administratief medewerker: Noppe Frederik
Boekhouding:
• Opvolging boekhouding van A tot Z
• Inboeken boekhoudkundige verrichtingen
• Uitvoeren en opvolgen betalingen klanten en leveranciers
• Trimestriële BTW-aangifte
• Indienen jaarrekening
• Opmaak rapporten voor Landelijke Raad van Bestuur
• Opmaak budgetten
• Boekhoudkundig overzicht voor Sport Vlaanderen opvolgen
Administratie:
• Hoofdredacteur Baak Magazine
• Opvolging “social media”
• Administratieve ondersteuning op het secretariaat
• Verantwoordelijke Vlaamse evenementen
• Opvolging informatica-toepassingen
✓ Competitieprogramma
✓ Tornooiprogramma
✓ Competitiewebsite
✓ Vlaamse tornooien
• Artikels doorsturen naar pers
• Opvolgen reglementen en statuten
• Opvolgen transfers
• Verantwoordelijke Goed Bestuur
• Verantwoordelijke Integriteit
• Medewerking innovatief project
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Deel II: Missie en algemene werking
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1.

Missie Vlaamse Tafeltennisliga

De Vlaamse Tafeltennisliga wil een kwalitatieve en efficiënte werking
uitbouwen naar alle doelgroepen (jeugd, recreanten, veteranen,
competitiespelers, topsporters, G-sporters, …), zodanig dat tafeltennissers
hun leven lang actief kunnen blijven in de federatie.

Waarden:
Tafeltennis is voor ons een “life time” sport. [gezondheid]
Wij bieden een kwalitatief hoogstaande opleiding en begeleiding [kwaliteit]
Wij werken autonoom ten opzichte van koepel en andere organisaties [onafhankelijkheid]
Wij bieden activiteiten aan op elk niveau [kwantiteit]
Geen enkele normale gebeurtenis mag het voortbestaan van de VTTL in gedrang brengen
[stabiliteit]
De leden van de VTTL worden niet beoordeeld op basis van elementen die niets met de
tafeltennissport als dusdanig te maken hebben (geslacht, afkomst, religieuze of politieke
overtuiging, extra- sportieve relaties, etc.) [objectiviteit]
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2.

Algemene werking

Overzicht
2.1.

Clubondersteuning en vrijwilligers

2.2.

Communicatie

2.3.

Competities

2.4.

EVS

2.5.

G-sport

2.6.

Informatica

2.7.

Kwaliteitsbewaking

2.8.

Leden

2.9.

Marketing

2.10.

Media

2.11.

MVS

2.12.

Promotie

2.13.

Recreatie

2.14.

Scheidsrechters

2.15.

Structuur van de federatie i.f.v. goed bestuur

2.16.

Trainers

2.17.

Werking -12
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Gegevensverzameling en situatieschets
Van onze clubbestuurders krijgen we meer en meer signalen dat het enerzijds heel moeilijk
is om vrijwilligers te vinden en dat het runnen van een tafeltennisclub alsmaar meer werk
vraagt. Anderzijds merken we zelf ook dat het contact met onze clubs niet persoonlijk
genoeg is.

Analyse en doelstellingen
SWOT-analyse clubondersteuning en vrijwilligers
Sterktes
• Knowhow van de federatie
•
•

Zwaktes
• Contact met de clubs
• Clubs zijn te weinig op de hoogte van de
Medewerking met Dynamo-project
projecten
Veel projecten die voor de clubs interessant
• Niet altijd gemakkelijk om vrijwilligers te
zijn
vinden

Kansen
• Medewerkers inschakelen om clubs te
bezoeken
•

Informatie beter verspreiden

•

Clubs zijn zelf vragende partij en staan dus
open voor input

Bedreigingen
• Clubs kan je niet dwingen om mee te
werken
• Zoektocht naar vrijwilligers hangt af van
inzet van de clubs
•

Overbelasting van huidige vrijwilligers in
clubs

Als federatie willen we hierop inzetten door enerzijds onze clubbestuurders sterker te
maken en meer tools aan te reiken via bijscholingen (zowel eigen bijscholingen als promotie
voor externe bijscholingen). Anderzijds willen we ook inzetten op projecten waarbij de clubs
extra vrijwilligers kunnen aantrekken en/of inzetten. Tenslotte willen we ook werk maken
van clubondersteuning. Een eerste aanzet werd hierin reeds genomen. Twee medewerkers
van de federatie hebben het traject sportclubondersteuning, georganiseerd door VSF,
gevolgd. Hierdoor hebben ze de nodige expertise om hiermee aan de slag te gaan. In de
volgende beleidsperiode zal hierop ingezet worden d.m.v. kleine en grotere projecten. Het is
een belangrijke opdracht om de taak van de vrijwilligers te ontlasten en tools aan te reiken
om de kwaliteit van de werking in de verenigingen te verbeteren.
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Doelstellingen clubondersteuning en vrijwilligers
•
•
•

•

•

Contact opnemen met clubs die niet meedoen aan bepaalde projecten en nakijken
wat precies de achterliggende oorzaak is
Verschillende databasen linken zodat de administratieve lasten verminderen
Focus op:
o Administratie verminderen
o Trainersbeleid: een transparant en motiverend beleid voor de trainers in de
clubs uitwerken
o Bestuurders sterker maken door de keypoints te bepalen. Wat zijn de
redenen waarom een bestuur in een tafeltennisclub goed werkt?
o De bestuurders een opleiding voor vrijwilligersbeleid laten volgen via externe
of interne bijscholingen. Regelmatig tips geven i.v.m. vrijwilligersbeleid.
o 1 extra vrijwilliger per club
Hoe clubs begeleiden?
o clubs samenbrengen en over een topic spreken
o individuele begeleiding
Leden zelf hun persoonlijke “zone” laten beheren zodat de bestuurders “ontlast”
worden
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Gegevensverzameling en situatieschets
De Vlaamse Tafeltennisliga communiceert via verschillende communicatiekanalen:
• Baak-magazine: Baak is het communicatiemiddel naar alle leden van de Vlaamse
Tafeltennisliga. Het geeft een overzicht van de wijzigingen in het tafeltennisland en
brengt verslag uit van de belangrijkste activiteiten op provinciaal, landelijk, nationaal
en internationaal vlak. Sinds 2017-2018 wordt het magazine niet meer uitgebracht.
Er werd geopteerd voor maandelijkse nieuwsberichten (zie nieuwsbrief). In 2018 was
er wel nog een speciale editie n.a.l.v. het veertigjarig bestaan van de VTTL.
• Baak-nieuwsbrief: Als aanvulling op het Baak-magazine is er de baak-nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar de clubsecretarissen waardoor hij meer info
krijgt over de in te vullen documenten, transfers, jeugdkwalificaties, ontslagen,
landelijke en nationale uitslagen, medisch verantwoord sporten, … In het vorige
beleidsplan werd gekozen voor de “elektronische” nieuwsbrief. Sinds 2017-2018
opteren we voor een elektronische nieuwsbrief die we 1 keer per maand rondsturen.
• Provinciale tijdschriften: Elke provincie heeft een eigen tijdschrift naar zijn provinciale
leden toe om specifieke accenten te leggen naar de clubs. Hierin worden meestal
provinciale uitslagen, alsook aankondigingen van tornooien in de provincie
besproken. De provincies bepalen zelf de frequentie voor het uitbrengen van hun
tijdschriften.
• Jaarboek VTTL: Het jaarboek verschijnt éénmaal per jaar, bij aanvang van het seizoen.
Het geeft een overzicht van de federatie, de werking, activiteiten, interclubkalenders
(zowel nationaal als landelijk), klasseringen, …. Sinds 2017-2018 verschijnt het
jaarboek enkel nog digitaal gezien alle info op de diverse applicaties gemakkelijk is te
downloaden.
• Verslagen: Alle beleidsbeslissingen op landelijk niveau worden via verslagen
doorgegeven aan de provinciale comités. De verslagen van de Landelijke Raad van
Bestuur en van de Algemene Vergaderingen zijn ook terug te vinden op onze website.
• Ondersteuning: Telefonisch staan de vaste personeelsleden alsook een aantal
administratieve en sporttechnische medewerkers ter beschikking van de clubs. Op
die manier kan er een vlugge interactie gebeuren tussen de Vlaamse Tafeltennisliga
enerzijds en de clubs anderzijds.
• Pers: Belangrijke uitslagen en / of gebeurtenissen worden steeds doorgegeven aan
de pers via het persfaxnet. Deze krijgen dit dan binnen via e-mail.
• E-mail: Actuele beslissingen en wijzigingen op alle niveaus worden vlugger
doorgegeven aan de medewerkers via de uitbouw van een e-mailsysteem. Op die
manier is iedereen tijdig op de hoogte van belangrijke wijzigingen.
• Website VTTL: Iedereen kan hier terecht voor actuele informatie in verband met de
activiteiten en acties van de Vlaamse Tafeltennisliga. Deze site wordt regelmatig
aangevuld met formulieren rond transfers en eerste of heraansluitingen, het
huishoudelijk reglement, de statuten van de Vlaamse Tafeltennisliga, info rond de
sportkampen, info over cursussen en bijscholingen, resultaten van jeugdspelers en
topsporters, ….
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•

Facebook: Sinds 2014 heeft de federatie ook een eigen facebook-pagina waarop
regelmatig korte berichten geplaatst worden. Dit is zeker een extra middel in de strijd
om onze spelers vlotter te bereiken.

Analyse en doelstellingen
SWOT-analyse communicatie
Sterktes
• Veel info die verspreid wordt via diverse
kanalen
• Dankzij onze uitgebreide ledendatabase
kunnen we ook een heleboel leden via email bereiken
• Volledig vernieuwde website sinds 2015

Kansen
• Genomen beslissingen publiceren op
website
•

Betere kanalisering van de verschillende
communicatiemogelijkheden

•

Inzetten op gerichte mailings naar leden

•

Opstellen van intern communicatieplan om
zodoende ook extern beter te kunnen
werken

Zwaktes
• Te veel info die via diverse manieren
verspreid wordt
•

Onduidelijkheid bij clubs van wat verschil is
tussen nieuwsbrief en magazine

•
•
•

Bekendheid van facebook nog beperkt
Interne en externe communicatie
Verslagen vergadering zijn niet te bekijken
door de leden
Bedreigingen
•

Overbelasting van medewerkers

•

Opletten dat mailings niet wekelijks
verstuurd worden zodat spelers niet
afhaken met lezen
Wat met leden die geen e-mail of internet
hebben

•

Doelstellingen communicatie
•
•
•

•
•

Website: blijvend onderhouden met nieuwe berichten en nieuws gericht op
bestuurders, spelers, ouders, …
Facebook: bekender maken van onze facebook-pagina bij leden. Zo zou er een betere
interactie moeten komen door aangepaste berichten te plaatsen. Onze facebookpagina ook promoten via andere kanalen (website, nieuwsbrief, …).
Nieuwsbrief en magazine: Dit moet herwerkt worden zodat er maandelijks 1
“nieuwsbrief” verstuurd kan worden. Deze informatie moet ook online beschikbaar
zijn en gemakkelijk terug te vinden. De huidige nieuwsbrieven en magazines
vervallen dan en moeten evolueren naar een waardig maandelijks elektronisch
magazine met alle info omtrent internationaal, landelijk en zelfs provinciaal niveau.
Mailings: gerichtere mails versturen naar de juiste doelgroep.
Interne communicatie: maandelijks personeelsvergaderingen plannen om zo tot een
betere interne communicatie te komen. Dit kan nadien dan ook gebruikt worden om
ook de communicatie met onze clubs te verbeteren om een plan van aanpak voor te
stellen aan de clubs zelf. Een goede onderlinge communicatie kan meestal al veel
problemen uit de baan helpen (zowel intern als extern).
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Gegevensverzameling en situatieschets
Er worden competities op provinciaal, landelijk, nationaal en internationaal niveau
georganiseerd. Hieronder vind je een volledig overzicht van de competities.
Provinciaal niveau
•

•

•

•

Interclub: Van half september tot eind april wordt er een competitie georganiseerd
voor heren, dames, veteranen en jeugd tussen de verschillende clubs. In totaal zijn er
22 speelweken en eindrondes. Bij de heren zijn er 5 of 6 provinciale afdelingen. In die
afdelingen wordt telkens gespeeld met 4 spelers per ploeg. De dames hebben 1 tot 2
provinciale afdelingen. Bij de damescompetitie bestaan de ploegen uit 3 speelsters.
De jeugdinterclub verschilt van provincie tot provincie. De veteranencompetitie
bestaat uit 1 tot 3 reeksen. Ook hier worden de ploegen samengesteld uit 3 spelers.
Bekercompetitie: Clubs kunnen zich inschrijven in ploegen van 3 spelers,
onafhankelijk hun niveau. In ontmoetingen met andere clubs wordt er met voorgift
(naargelang het niveauverschil) gespeeld. Een club kan meerdere ploegen
inschrijven. Deze competitie wordt op verschillende data afgewerkt.
Criterium voor alle reeksen: Elk seizoen worden er criteriums georganiseerd in de
provincies. Zo zijn er criteria voor de jeugd en veteranen (per leeftijdscategorie) en
voor alle klassementsspelers (per klassementsreeks). Deze reeksen worden desnoods
nog opgesplitst op provinciaal niveau. Deze criteria worden georganiseerd in
poulevorm. De provincies bepalen de data van deze criteriums.
Provinciale kampioenschappen: 1 keer per jaar vinden de provinciale
kampioenschappen plaats. Ook hierin vinden de jeugd, veteranen en
klassementsspelers elk hun categorie terug. De provinciale kampioenschappen
vinden traditioneel het eerste weekend van januari plaats.

Landelijk niveau
•

•
•
•

Interclub: Van half september tot eind april wordt er een competitie georganiseerd
voor heren en dames tussen de verschillende clubs. In totaal zijn er 22 speelweken
en eindrondes. Bij de heren zijn er 1 landelijke afdelingen (3 reeksen). Een ploeg
wordt samengesteld uit 4 spelers. De dames hebben 1 landelijke afdeling. Bij de
dames competitie bestaan de ploegen uit 3 speelsters. Bij de dames is er 1 reeks.
Vlaamse jeugdcriteriums: Er worden ieder jaar 3 jeugdcriteriums georganiseerd voor
de -12 – jarigen (zowel jongens als meisjes). Op het einde is er ook een finalefase
voorzien voor de beste spelers.
Vlaamse Kampioenschappen Veteranen: Elke provincie vaardigt haar beste veteranen
(vanaf 40+) af in de verschillende leeftijdscategorieën. Iedere provincie mag 2 spelers
afvaardigen, zowel bij de dames als bij de heren.
Vlaamse Kampioenschappen Jeugd: Elke provincie vaardigt haar beste jeugdspelers
af in de verschillende jeugdcategorieën. De provincies selecteren 2 meisjes en 2
jongens in de categorieën benjamins, preminiemen, miniemen, kadetten en junioren.
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•
•
•
•

Vlaamse kampioenschappen ABCDE: Elke provincie vaardigt haar beste spelers af in
de verschillende klassementsreeksen. De spelers worden geselecteerd op basis van
het provinciaal criterium en het provinciaal kampioenschap.
Beker van Vlaanderen: Eens per jaar nemen de beste bekerploegen van elke Vlaamse
provincie het op tegen elkaar. Deze bekercompetitie eindigt op Vlaams niveau.
Criteriums voor veteranen. Twee keer per jaar organiseert de VTTL een criterium voor
veteranen, dat ook toegankelijk is voor veteranen uit een ander verbond of zelfs
ander land.
Criterium voor Niet Geklasseerde (volwassen) spelers: Jaarlijks tracht de VTTL
meerdere criteriums te organiseren voor niet geklasseerde volwassens spelers. Ook
al dan niet aangesloten recreanten zijn welkom, zolang ze geen klassement hebben
of ooit hebben gehad.

Nationaal niveau
•

•

•

•

•

Interclub: Van half september tot eind april wordt er een competitie georganiseerd
voor heren en dames tussen de verschillende clubs. In totaal zijn er 22 speelweken
en eindrondes. Bij de heren zijn er 3 nationale afdelingen. Een ploeg wordt
samengesteld uit 4 spelers. De dames hebben 3 nationale afdelingen. Bij de dames
competitie bestaan de ploegen uit 3 speelsters.
Nationale jeugdcriteriums: Er worden ieder jaar 3 nationale jeugdcriteriums
georganiseerd in een piramidale poulevorm van stijgen en dalen. De uitslagen zijn
samen met het Belgische Kampioenschap en de Top 12 bepalend voor de
(inter)nationale selecties.
Nationale kampioenschappen: Ieder jaar worden nationale kampioenschappen
georganiseerd. Net als op provinciaal niveau worden deze kampioenschappen
georganiseerd voor jeugdcategorieën, veteranen en klassementsspelers. En dit voor
zowel enkel als dubbelwedstrijden. Spelers kunnen zich enkel plaatsen via het
provinciaal jeugdcriterium of het provinciaal kampioenschap. Voor de
klassementsspelers is er ook de mogelijkheid om zich te kwalificeren via de
regelmatigheidsrangschikking van de A-tornooien.
Nationale Top 12: De jeugdspelers die de beste resultaten hebben gehaald op de
Nationale Jeugdcriteriums en op het Belgisch kampioenschap zijn geselecteerd om
deel te nemen aan de Top 12. De uitslagen hiervan zijn medebepalend voor
(inter)nationale selecties.
Nationale eindronden veteranen: De provinciale kampioenen interclub van veteranen
spelen ééns per jaar voor de nationale titel.

Internationaal niveau
Belgium Open: Een internationaal tornooi dat georganiseerd wordt voor de uitstraling van
onze sport en hierdoor ook een kans geeft aan de Vlaamse senior en de jeugdtoppers om
zich te meten met internationale spelers van hun niveau. In 2019 ging die uitzonderlijk niet
door vanwege een ITTF-beslissing. In 2020 zijn we opnieuw van de partij.
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Analyse en doelstellingen jeugdcompetitie
SWOT-analyse jeugdcompetitie
Sterktes
Zwaktes
• Goed draaiende jeugdcriteriums op
• Geen onderbouwde, wekelijkse
provinciaal, Vlaams en nationaal niveau
jeugdcompetities in alle provincies
• Door deze criteriums veel speelkansen voor
• Veel individueel gerichte tornooien, weinig
bijna alle niveaus en alle leeftijden
clubgebonden competitievormen
•

Mooie initiatieven voor jonge kinderen in
diverse provincies met -12 jarigen
competitie, mini-jeugdliga…

Kansen
•

•

Instap blijft moeilijk bij tafeltennis, echte
beginners aanzien competitie als grote stap

Bedreigingen
Nieuwe coördinator op Vlaams niveau zou
kunnen zorgen voor meer uniformiteit in
alle provincies qua competities

•

Nieuwe motivatie van de provincies om in
te zetten op competitie op jonge leeftijd
(-12) zorgt voor nieuw elan

•

Door de positieve resultaten van onze
topspelers gaat er veel aandacht naar
tafeltennis. Hopelijk geeft dit een nieuwe
gemotiveerde generatie jonge spelertjes

•

Overvolle kalender

•

Groot niveau verschil op Vlaams niveau –
wordt gespeeld op leeftijd

•

Provincies hebben elk hun eigen werking,
krijgen we dit op éénzelfde lijn?

•

Moeilijk voor leken om te begrijpen wat het
verschil is tussen al deze criteriums,
competities, …

Doelstellingen jeugdcompetitie
•

•

•

uniformiseren van provinciale jeugdcompetitie: In Antwerpen bestaat er al enige tijd
een zeer sterk uitgebouwde jeugdcompetitie waarbij spelertjes wekelijks op niveau
tegen elkaar spelen. Het zou zeker een goede zaak zijn om dit in elke provincie te
introduceren zodat kinderen meer wedstrijden spelen tegen andere kinderen i.p.v.
tegen volwassenen. Bovendien zorg je op deze manier ook voor een grotere band
met de club aangezien je als ploeg wedstrijden betwist.
u12 competitie in alle provincies: Instappen in competitie is een serieuze drempel
voor veel jonge kinderen. Toch willen wij dat jonge kinderen snel wedstrijden leren
spelen op een leuke sportieve manier zodat er ook meer kansen zijn richting
topsport. Om die reden is het belangrijk om in elke provincie een U12 competitie te
introduceren waarbij het mogelijk is om snel, als beginner, aan te kunnen
deelnemen.
invoeren clubbeker voor jeugd (provinciaal en/of Vlaanderen): Om de band met de
club te versterken kan er geopperd worden om te kiezen voor een clubbeker op
provinciaal en Vlaams niveau. Belangrijk hierbij is dat kinderen strijden met
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•

•
•

leeftijdsgenoten om punten te verdienen voor de club (naar analogie met de Vlaamse
jeugdbeker: punten voor de provincie).
uniformiseren van tornooien: Elke provincie werkt op zijn eigen manier. Er zijn
jeugdliga’s, aparte jeugdcompetities, jeugdcriteriums, …om een duidelijker overzicht
te krijgen voor alle partijen (spelers, ouders, clubs, trainers, …) zou het een goede
zaak zijn om in elke provincie op dezelfde manier te werken.
draaiboek opstellen i.v.m. jeugdtornooien: Bij het uniformiseren van tornooien kan
dan een duidelijk draaiboek worden opgesteld zodat ouders telkens weten waar elk
tornooi om draait, wat er belangrijk is en wat er verwacht wordt.
systeem van Vlaams Jeugd Criterium herbekijken: Het Vlaams jeugdcriterium werkt al
jaren goed met veel deelnemers. Het verschil tussen de toppers en de mindere
spelers is echter zeer groot wat resulteert in vaak minder aangename wedstrijden
voor beide partijen. Om die reden moeten we bekijken of een andere tornooivorm,
niet meer iedereen tegen iedereen laten spelen, interessanter is.

Analyse en doelstellingen dames- en seniorcompetitie
SWOT-analyse dames- en seniorcompetitie
Sterktes
•

Competitie is opgemaakt voor alle niveaus
en leeftijden waardoor iedereen zich kan
meten met gelijkwaardige tegenstanders

•

Aparte damescompetitie

•

Offline wedstrijdprogramma om de
wedstrijden in te vullen die nadien
geüpload kunnen worden
Aparte competitiewebsite met uitslagen
van heel België

•

Kansen
• Online wedstrijdprogramma ontwikkelen
zodat live wedstrijden gevolgd kunnen
worden
• Damescompetitie hervormen zodat ook
tafeltennis voor vrouwen aantrekkelijker
wordt
• Dames enkel in damescompetitie laten
spelen

Zwaktes
•

Ieder jaar minder en minder damesploegen

•

Jeugd en volwassenen spelen door elkaar,
wat niet altijd evident is

•

Sommige provincies wijken af van de
bestaande competitiereglementeringen

Bedreigingen
•

Overvolle kalender

•

Internet in iedere zaal

•

Autonomie van de provincies inperken

•

Dames spelen ook mee bij heren, waardoor
interesse in damescompetitie lager ligt

•

Afhaken van dames gezien enkel bij dames
mogen spelen

•

Hervorming dames is ook op nationaal vlak
(geen controle over)
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Doelstellingen damescompetitie
•

•

Bevraging: Dit is reeds meerdere jaren één van de doelstellingen, maar mits een
bevraging bij de aangesloten dames, zouden we toch tot een voorstel moeten komen
waarmee rekening gehouden moet worden. De meeste waren gericht aan de clubs,
terwijl die uiteraard kijken naar de club en in sommige gevallen geen rekening
houden met de wensen van de dames zelf. Het standpunt van de dames lijkt ons dan
weer heel interessant.
Competitiehervorming: Een volwaardige damescompetitie moet er voor zorgen dat
er ook voor de dames voldoende interesse is om in de damescompetitie aan te
treden. Dit zal enerzijds een mentaliteitswijziging moeten zijn bij de dames die
momenteel bij de heren spelen, maar anderzijds ook een wijziging met zich mee
moeten brengen bij de huidige competitievormen.

Doelstellingen seniorcompetitie
•

•

Bevraging: Er worden soms vragen gesteld of het huidige competitiesysteem nog
goed is (12 ploegen per reeks, 4 spelers per ploeg). De ene club zou liever kleinere
ploegen en reeksen hebben, een andere club is tevreden met het systeem en nog
andere clubs zien meer heil in andere (buitenlandse) competitievormen. Ook het
gedeelte van hoe ploegen opgesteld kunnen worden volgens de huidige reglementen
dient bekeken te worden zodat een eerlijke competitie kan gespeeld worden.
Informatica: Een online applicatie moet er voor zorgen dat buitenstaanders de
wedstrijden live kunnen meevolgen en zodoende ook de wedstrijden van hun
favorieten (of concurrenten) kunnen meevolgen.
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Gegevensverzameling en situatieschets
In het jeugdfonds wordt er verwacht dat clubs een affiche met fair play tips ophangen om
subsidies te kunnen verkrijgen. De bedoeling is om ouders, kinderen en trainers te leren
omgaan met winst en verlies. Sportiviteit dragen wij hoog in het vaandel maar moet nog
meer geaccentueerd worden in ons jeugdbeleid. In tafeltennis is dit zeer belangrijk
aangezien kinderen snel emoties op zichzelf projecteren aangezien het gaat om een
individuele sport.

Analyse en doelstellingen
SWOT-analyse EVS
Sterktes
•

Affiche met fair play tips doet clubs
nadenken over hun sportiviteit

•

Leren omgaan met winst en verlies is een
proces. Doordat kinderen veel wedstrijden
spelen is dit iets wat ze goed kunnen leren
met tafeltennis.

Kansen

Zwaktes
•

Zeer vaak zien we jonge kinderen mentaal
kraken. Kinderen hebben meer moeite met
winst en verlies doordat het gaat om een
individuele sport

•

Weinig clubs hebben een actief uitgewerkt
fair play beleid

Bedreigingen

•

Door het idee om meer te gaan werken met
ploegencompetitie en clubcompetities gaan
kinderen minder snel zelf emotioneel
ontsporen.

•

Door veel individuele criteriums en
competities te spelen lijkt het spelplezier
verloren te gaan. De prestatiedruk wordt
steeds groter.

•

De uitwerking van een centraal figuur voor
Vlaanderen is in zijn ontwerpfase. Dit
sportief figuurtje gaat de kinderen helpen.

•

Ouders en trainers vormen vaak een groter
probleem dan de kinderen zelf.

Doelstellingen EVS
•

•

Uitwerking centraal figuurtje: we richten ons op een nieuw centraal figuurtje voor
Vlaanderen waarmee kinderen zich kunnen associëren. Dit figuurtje geeft tips voor
fair play, beloont kinderen bij deelname, zorgt voor een betere instap bij de kleinste
kinderen…en wordt onze leidraad in Vlaanderen.
Fair play op Vlaams niveau: Op de Vlaamse jeugdcriteriums werken we sinds 20172018 met een fair play manager die de kinderen ondersteunt tijdens het tornooi.
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•

•

Opstellen fair play – charter: De Vlaamse Tafeltennisliga engageert zich om een fair
play document op te stellen waarbij richtlijnen gegeven worden voor ouders, spelers
en clubs. De jeugdverantwoordelijken van elke club tekenen dit charter en geven
mee dat zij er alles aan zullen doen om in hun club te zorgen voor een mooie
sportiviteit.
In het jeugdsportfonds kunnen clubs extra punten (en subsidies) verdienen met een
degelijk uitgewerkt fair play-beleid.
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Gegevensverzameling en situatieschets
• Leden aansluiten:
In samenwerking met Parantee-Psylos, de sportfederatie voor personen met een handicap,
zet de Vlaamse Tafeltennisliga de schouders onder het integratiebeleid. De doelstelling van
het integratiebeleid is het sportaanbod voor personen met een (fysieke, verstandelijke,
visuele, auditieve en/of psychische) handicap te verruimen zodat elke sporter met een
beperking kan kiezen waar en hoe hij/zij gaat sporten: in een handicapspecifieke club of in
een reguliere club met een G-werking. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het
volledig geïntegreerd sporten, waarbij mensen met en zonder handicap sporten met en
tegen elkaar (inclusief sporten), het sporten van mensen met een handicap binnen een
sportclub of organisatie uitsluitend voor personen met een beperking (exclusief sporten) en
het sporten in een apart team of afdeling binnen de club, in een zgn. G-afdeling
(organisatorische integratie).
De Vlaamse Tafeltennisliga vzw wil de sportparticipatie van personen met een handicap in
de bij haar aangesloten sportclubs bevorderen en sloot hiervoor een samenwerkingsverband
af met Parantee-Psylos.
In de ledendatabase van de VTTL is er een mogelijkheid om G-sporters aan te duiden, met
hun specifieke beperking. In de vorige beleidsperiode waren er telkens een 15-tal
aangesloten G-sporters.
• Clubondersteuning
Clubs die hun deuren openstellen voor sporters met een beperking kunnen rekenen op
ondersteuning vanuit de eigen federatie alsook op extra ondersteuning vanuit ParanteePsylos met name voor info, knowhow en promotie.
• G-label
Clubs die in aanmerking willen komen als duurzame G-club, moeten voldoen aan
onderstaande criteria. Zij krijgen een G-label. Dit zijn onze clubs met G-label
o Torhout
o Nodo Ekeren
o De Pinte
o Pink Swans (Hallaar)
o Sterke Stut Oosterzele
o Gierle
o Zele
o Geelse
o Sint-Niklaas
• Opleiding & bijscholing
Trainers met een VTS-diploma, maar met weinig tot geen ervaring met personen met een
handicap, kunnen een aanvullende module gehandicaptensport volgen en leren welke
aanpassingen nodig zijn om sporters met een handicap te begeleiden.
De modules G-sport vind je op de website van VTS. Andere relevante opleidingen en
bijscholingen m.b.t. G-sport vind je steeds terug op de Parantee-Psyloswebsite.
In de vernieuwde cursus initiator is er een (beperkt) deel over G-sport opgenomen. Binnen
het huidige schema van de cursus initiator is het niet mogelijk om dat nog uit te breiden.
• Classificatie
Sporters die willen deelnemen aan de G-wedstrijden hebben een classificatie nodig.
Classificatie is de screening die competitiesporters met een handicap doorlopen om in een
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bepaalde competitieklasse ingedeeld te worden. Deze indeling gebeurt in de eerste plaats
op basis van de handicap en daarna op basis van de functionele mogelijkheden van de
sporter. Meer informatie over classificatie vind je op de classificatiepagina van ParanteePsylos.
• Resultaten en media
Op de Paralympische Spelen behaalden de G-tafeltennissers uitzonderlijk goede resultaten,
met 2 gouden medailles. Daarnaast was er ook veel media-aandacht voor de G-sporters. De
G-tafeltennissers komen uit de provinciale werking en de werking -12 van de VTTL. Eén van
deze spelers wordt nog steeds opgeleid en begeleid binnen de topsportschool. Dit is een
mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen de VTTL en Parantee-Psylos. Zeker ook
de media-aandacht is voor een groot stuk te danken aan onze collega’s van Parantee-Psylos.
• Samenwerkingsverbanden
Met de komst van het project KING PONG is de vraag naar begeleiding en opleiding van
begeleiders in deze doelgroep gestegen. Hier enkele samenwerkingsverbanden:
o Provincie Vlaams Brabant: G-sportkamp in Grimbergen en Kampenhout,
begeleiding in Revalidatieziekenhuis Inkendaal
o Sportdienst Stabroek: G-sport instuif
o Sportdienst Mortsel: vorming G-sport voor tafeltennisclubs
o Psylos: Praktijkdag voor begeleiders van sporters met een psychische
beperking

Analyse en doelstellingen
SWOT-analyse G-sport
Sterktes

•
•
•
•

Clubs met een G-sport werking
Integratiebeleid in samenwerking met
Parantee-Psylos
Integratie in King Pong project
Integratie in vernieuwde cursus initiator

Zwaktes
• Beperkt aantal clubs met G-sport label
• Geen uitgewerkt oefeningen en spelletjes,
specifiek voor deze doelgroep ter
beschikking in de federatie
• Niet alle aangesloten G-sporters zijn
geregistreerd met hun beperking
• Geen registratie van trainers met
kwalificatie van begeleiders van personen
met een handicap

Kansen
Bedreigingen
• Media aandacht door Gouden medailles op
Paralympics
• Meer clubs nodig met specifieke G-werking
• Specifieke opleiding via VTS
om meer nieuwe G-sporters aan te kunnen
trekken en aan te sluiten
• Grote vraag naar begeleiding en opleiding
door externe partners via King Pong
• Geen personeel met specifieke kennis of
ervaring (met uitzondering van begeleiding
• Webapplicatie King Pong kan dienen als
van Laurens Devos)
instructieplatform voor een specifiek
recreatief aanbod voor G-sporters
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Doelstellingen G-sport
•

•
•
•
•

•

•

Nog te weinig aangesloten VTTL-leden hebben zich gemeld als sporters met een
beperking. De clubs moeten via verschillende kanalen gemotiveerd worden om hun
G-sporters te signaleren. Dit kan via mail naar de verantwoordelijken, via persoonlijk
contact op A.V., algemene vergaderingen, clubbezoeken, …
Clubs ondersteunen in de uitbouw van een G-werking i.s.m. Parantee-Psylos.
Trainers motiveren uit clubs die G-sport aanbieden of willen aanbieden om de VTS
opleiding te volgen voor begeleider van personen met een handicap.
Een veld toevoegen in de databank voor de kwalificatie van begeleider van personen
met een handicap, naar analogie van de andere velden voor kwalificaties
Via samenwerkingsprojecten met King Pong ook effectief nieuwe leden naar de clubs
krijgen. Dankzij King Pong hebben we al samen gewerkt met partners (zie
situatieschets). Zulke acties geven een positief signaal naar de buitenwereld dat de
tafeltennis zeer toegankelijk is voor G-sporters. De olympische medailles zetten dit
nu extra in de verf. We moeten blijven naar buiten komen met dergelijke
begeleidingen en opleidingen, maar zeker ook tegelijk onze clubs toegankelijker
maken voor deze doelgroep.
Via de focus laagdrempelig sporten willen wij onze expertise verruimen en deze
kennis doorgeven aan onze medewerkers en clubs. Wij zullen dit doen door
informatie te delen langs ons digitaal platform van KING PONG. We wensen onze
clubs te stimuleren om activiteiten te organiseren voor deze doelgroep door hen te
ondersteunen met materiaal.
Via samenwerkingsprojecten met King Pong ook effectief nieuwe leden naar de clubs
krijgen.
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Gegevensverzameling en situatieschets
De federatie heeft de laatste tijd reeds grote stappen gezet op het gebied van informatica en
zijn toepassingen ervan. Zo trachten we de ledendatabase telkens uit te breiden zodat we
ook steeds meer info van onze leden kunnen verwerken. Iedere clubsecretaris kan voor zijn
club de nodige aanpassingen doen via een eigen login.
Ook de competitiewebsite wordt jaar na jaar uitgebreider. Alle info in verband met alle
officiële competities in België zijn hierop terug te vinden. Ook veel inschrijvingen voor
tornooien verlopen via deze weg. Alle spelers kunnen zo hun eigen resultaten volgen, maar
kunnen ook alle resultaten van alle andere leden opvolgen. Daags na de wedstrijd staan in
principe alle uitslagen online en kunnen alle detailresultaten bekeken worden. Er is
ondertussen ook een synchronisatie met de database van de Waalse federatie. Dit vertoont
ieder jaar nog enkele gebreken bij aanvang van het nieuwe seizoen.
Daarnaast werden ook enkele programma’s ontwikkeld. Het wedstrijdprogramma wordt
ondertussen verplicht gebruikt door clubs uit nationale en landelijke afdelingen. Ook in
bepaalde Vlaamse provincies geldt die verplichting. Het betreft een offline-programma
waarmee de wedstrijden op de wedstrijddag telkens direct ingevuld kunnen worden en
nadien kan dan een upload gebeuren naar de competitiewebsite. Ook het tornooiprogramma wordt vooral gebruikt op nationaal en landelijk vlak. Bepaalde provincies
gebruiken het ondertussen ook voor hun provinciale organisaties. Het gebruik van de clubs
zelf van het programma is redelijk beperkt te noemen. Beide programma’s worden gratis
aangeboden aan de clubs.
De website van jeugdsport, King Pong en Prins Pong zorgen voor een uitgebreid aanbod
waarbij verschillende linken tussen websites zorgen voor een vermindering van de
administratie bij de clubs zelf. Op diverse websites zijn ook filmpjes terug te vinden voor
beginnende spelers. Er zijn ook enkele applicaties op recreantenniveau om zo ook onze
recreanten niet in de kou te laten staan.
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Analyse en doelstellingen
SWOT-analyse informatica
Sterktes
•

Uitgebreide ledendatabase

•

Gratis beschikbaarheid van meerdere
programma’s

•

Uitgebreide competitiewebsite

•
•

Informatici die medewerking verlenen
Administratieve lastenvermindering bij de
clubs

Kansen
• Online programma ontwikkelen voor
competitiewebsite
• Gerichte promotie voeren voor gebruik
tornooi-programma
• 1 login die bij alle applicaties gebruikt kan
worden
• Voor ieder lid een login maken zodat die
eigen gegevens kan aanpassen

Zwaktes
• Veel verschillende logins met diverse
rechten (afhankelijk van website tot
website)
• Tornooi-programma te weinig gekend bij
clubs
• Afhankelijk van de upload van de gegevens
door de clubs

Bedreigingen
• Samenwerking met Waalse federatie (eigen
systeem)
•

Internetproblemen in zaal (sporthallen)

•

Diverse rechten voor meerdere personen in
clubs
Verantwoordelijkheid leggen bij ieder lid
voor eigen gegevens

•
•

Tijdspanne voor informatici die alles
kunnen verwezenlijken

Doelstellingen informatica
•

•

•

Login aanmaken per speler: Per club wordt er momenteel slechts 1 persoon
aangeduid die dan de volledige ledendatabase van de eigen club moet beheren. We
merken dat dit toch een serieuze belasting is van deze persoon. Spelers moeten de
mogelijkheid krijgen om zelf bepaalde gegevens aan te passen (adres, telefoon,…).
Dit zou al een serieuze administratieve lastenvermindering betekenen voor de
clubsecretarissen.
Online competitieprogramma: Daarnaast moeten we trachten om de programma’s
nog bekender te maken. Een online-programma zou hierbij een ideale oplossing
kunnen zijn. Er zal dan altijd een sociale controle zijn en clubs gaan rapper op de boot
mee springen hopelijk.
Single login: Momenteel zijn er ook veel diverse logins voorzien voor alle diverse
applicaties. Eigenlijk zou je via een single login moeten in alle toepassingen van de
VTTL kunnen werken. Dat vermijdt ook vele diverse gebruikersnamen en paswoorden
per persoon en zou ook het gemak van de clubs/spelers ten goede moeten komen.
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Zie beleidsfocus jeugdsport
Conclusie
Het project is goed uitgewerkt maar wordt nog te weinig gebruikt als hefboom om het
ledenaantal te verhogen. Het project moet ook nog meer gebruikt worden om alle
verschillende projecten die er zijn voor de jeugd samen te brengen. Er moet nog een grotere
koppeling komen tussen de verschillende databases waardoor de administratieve last voor
de clubs kan verlagen. Om deze doelstellingen te bereiken willen we als federatie ook extra
investeren. We zullen desgevallend ook een hoger subsidiebedrag aanvragen bij Sport
Vlaanderen, waarbij dan ook de bijdrage van de VTTL procentueel zal stijgen. Om ook
tegemoet te komen aan de noden van de kleinere clubs zullen we de subsidiëring berekenen
op basis van een vast basisbedrag.

Doelstellingen
•
•
•
•
•
•
•
•

Verhogen van de subsidiebedragen aan de clubs door de subsidieaanvraag bij Sport
Vlaanderen te verhogen en de eigen inbreng navenant mee te laten stijgen.
De subsidie berekenen met een minimaal vast basisbedrag.
De administratieve last verlagen door de koppeling van de ledendatabase (met leden,
trainers, …) aan de website jeugdsport.
Het aantal ingeschreven jeugdploegen laten stijgen door die te laten meetellen voor
subsidiëring.
De projecten King Pong en Multimove ook opnemen in het jeugdsportproject.
Het invullen van de testbatterij voor benjamins ook opnemen in het
jeugdsportproject.
Meer aandacht voor fair play in de tafeltennis door acties op Vlaams niveau en de
clubs zelf hun project te laten doorsturen.
Meer aandacht voor speciale doelgroepen (kansarmen, G-sporters, benjamins en
meisjes). Kansarmen en G-sporters waren in de vorige beleidsperiode al opgenomen
in het jeugdsportproject. Nu zal er ook extra aandacht gaan naar benjamins en
meisjes.

44

Beleidsplan Vlaamse Tafeltennisliga 2017-2020

Gegevensverzameling en situatieschets
Overzicht clubs

Op dit moment tellen wij 175 clubs
•
•
•
•
•

Antwerpen: 35
Limburg/Kempen: 40
Oost-Vlaanderen: 40
Vlaams-Brabant: 20
West-Vlaanderen: 40
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Overzicht van de leden (in de tijd, jongens-meisjes, leeftijd, …)
Evolutie aantal leden in totaal per provincie
provincie
Antw
VLB
L/K
OVL
WVL
VTTL

2009 2010 2011 2012 2013
1700 1661 1695 1795 1869
1043 1029 1004 1095 1200
2002 1941 1872 1910 1956
1585 1580 1620 1748 1885
1771 1738 1695 1833 1924
8101 7949 7886 8381 8834

2014
1794
1170
1966
1856
1989
8775

2015
1822
1092
1945
1993
1861
8713

2016
1910
1092
1958
2006
1746
8712
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Evolutie aantal benjamins en preminiemen
provincie
Antw
VLB
L/K
OVL
WVL
VTTL

2009 2010 2011 2012 2013
74
69
70
99
132
53
54
49
74
136
164
128
125
128
138
71
59
60
94
134
107
89
99
152
181
469
399
403
547
721

2014
100
146
166
141
221
774

2015
93
118
185
204
196
796

2016
106
81
221
221
155
772
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Evolutie aantal dames
provincie
Antw
VLB
L/K
OVL
WVL
VTTL

2009 2010
200 171
95
94
409 389
133 137
206 199
1043 990

2011
176
79
366
145
201
967

2012
169
95
373
163
213
1013

2013
196
140
367
185
236
1124

2014
196
149
389
189
259
1182

2015
188
126
390
232
243
1179

2016
217
117
387
229
225
1175

E VO LUT I E A A NTA L DA MES
1200
1100
236

1000
900
800

206
133

700

199

201
145

243

225

189

232

229

213
185

137

259

WVL

163

OVL

600
500

409

367
389

400

366

100

390

387

373

L/K
VLB
Antw

300
200

389

95

140

149

126

117

169

196

196

188

217

2012

2013

2014

2015

2016

94

79

95

200

171

176

2009

2010

2011

0

48

Beleidsplan Vlaamse Tafeltennisliga 2017-2020
Evolutie aantal Recreanten en Vrijetijdsspelers
provincie
Antw
VLB
L/K
OVL
WVL
VTTL

2009 2010 2011 2012
104
82
95
98
38
39
68
69
383
390
392
374
54
74
72
122
183
183
187
216
762
768
814
879

2013
124
92
412
136
249
1013

2014
115
69
422
161
251
1018

2015
115
63
434
187
255
1054

2016
165
72
419
187
208
1051
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251

412

400
300

187

249

422

434

419

VLB
Antw

72

92

69

63

98

124

115

115

2012

2013

2014

2015

165
2016

Oorsprong van aansluiting
Voorlopig is er geen overzicht over hoe de leden bij de clubs terecht komen.

Soorten statuten
Er zijn verschillende soorten lidmaatschap mogelijk bij de Vlaamse Tafeltennisliga:
•
•
•
•

Competitief lid
Recreatief lid
Recreant-Reserve lid
Vrijetijdscompetitief lid
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Hieronder een kort woordje uitleg over de diverse soorten.
Competitief lid: Zoals de naam het zelf zegt, kan met dit lidmaatschap aan competitie
deelgenomen worden. De Vlaamse Tafeltennisliga, in samenwerking met de provincies en de
KBTTB, organiseert per seizoen een interclubcompetitie op nationaal, landelijk en provinciaal
niveau. Daarnaast kan met dit lidmaatschap ook deelgenomen worden aan de tornooien.
Recreant: Dit statuut is geldig voor de mensen die puur recreatief met onze sport willen
omgaan. Zij wensen niet deel te nemen aan de interclubcompetitie of tornooien, met
uitzondering van het Vlaams NG-criterium en clubtornooien die speciaal zijn georganiseerd
voor recreanten.
Recreant-Reserve: Dit is hetzelfde statuut als Recreant met als extra dat men maximaal 3x
mag deelnemen aan de interclub competitie.
Vrijetijdscompetitief lid: Dit statuut wordt voorlopig in Limburg-Kempen gebruikt, gezien
enkel daar een competitie wordt georganiseerd voor vrijetijdsspelers. Zoals de term het zelf
zegt, betreft het hier ook personen die vooral wat in hun vrije tijd bezig wensen te zijn, maar
wel regelmatig een wedstrijd wensen te spelen buiten de eigen club.
Een lid kan zich aansluiten bij een club, maar kan zich ook als individueel aansluiten. Om in
de competitie aan te treden moet je uiteraard bij een club aangesloten zijn.

Analyse en doelstellingen
SWOT-analyse leden
Sterktes
• Uitgebreide ledendatabank
• Duidelijke informatie over lidmaatschap op
website
• Verschillende aansluitmogelijkheden
(soorten statuten)
• Goedkoper tarief voor -9 jarigen

Zwaktes
• Geen concreet zicht op hoe de leden bij
onze clubs terecht komen
• Sommige clubs sluiten niet al hun leden aan
bij de VTTL
• Onafhankelijke recreantenclubs sluiten niet
aan bij de VTTL

Kansen
Bedreigingen
• Witte vlekken (Gemeenten zonder TT-club)
• Clubgewoontes om niet alle leden aan te
sluiten bij de VTTL
• Promo in media door Vlaamse Senioren aan
de top 100 van de wereld en paralympische
• Sporta: Sommige clubs die ook in Sporta
kampioenen.
verbond spelen, sluiten beginnende
jeugdspelers alleen aan bij Sporta
• Samenwerkingsverbanden met externe
partners voor ledenwerving (king pong)
• Moeilijk om formeel te controleren of de
clubs al hun spelers aansluiten
• Veel aanwezige leden in onze clubs die nog
zouden kunnen aansluiten bij de VTTL!
• Onafhankelijke recreantenclubs trekken
veel recreanten aan en zijn moeilijk naar
• Veel spelerspotentieel in G-sport en
VTTL te halen
recreanten
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Doelstellingen leden
Een overzicht maken van hoe spelers bij onze clubs terecht komen. Hiervoor een extra veld
aanmaken op inschrijvingsformulier en ledendatabase.
Meer leden rekruteren:
•
•
•
•
•
•

Meer jeugdleden
Meer meisjes/dames
Meer volwassenen
Meer ouderen
Meer recreanten
G-sporters: samenwerking met Parantee-Psylos

Hoe het ledenaantal verhogen?
•

•
•
•

Nieuwe leden in de clubs
✓ Nieuwe leden via king pong en via projecten voor G-sport (ook via king pong)
✓ Nieuwe leden via innovatieproject
Recreantenclubs overtuigen om bij de VTTL aan te sluiten
Witte vlekken in kaart brengen en promotie opstarten bij de gemeenten
Alle Recreanten en jeugdspelers uit VTTL-clubs laten aansluiten
✓ Kostenplaatje is van belang. Zoeken naar oplossingen om aansluitingen
betaalbaar te maken in vergelijking met alternatieven.
✓ Clubs aanspreken en motiveren om al hun leden aan te sluiten bij de VTTL en
zo gebruik te kunnen maken van alle lopende interessante projecten. Ook
wijzen op het van belang voor de werking van de VTTL.
✓ Financieel interessant maken voor de clubs via subsidiëring jeugdsport (extra
punten en subsidies voor alle aangesloten leden). Nieuwe incentives: aantal
jeugdploegen in competitie laten meetellen, deelname aan Multimove
project laten meetellen, testbatterij voor benjamins opnemen, …
✓ Sportief interessant maken om alle jeugdspelers aan te sluiten door: regionale
jeugdcompetitie op alle niveaus (ook het laagste niveau), speciale competitie
voor -12, ….
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Gegevensverzameling en situatieschets
Met het oog op overheidsbesparingen en daardoor mindere subsidie-inkomsten zullen we in
de toekomst extra middelen proberen genereren uit externe middelen. In samenwerking
met het innovatielab (UCLL) werd een sponsorverhaal opgestart. Er worden hier 3 niveaus
onderscheiden. Een partnerdossier waarbij gezocht wordt naar partners die gaan voor een
langere termijn ondersteuning en waarbij het ook over grotere bedragen gaat. Een
sponsordossier voor de VTTL waarbij het gaat over kleinere bedragen en korte termijn. Een
sponsordossier Belgium Open waarbij dossier opgesteld is voor de sponsoring van een event.
De verschillende dossiers zijn opgemaakt en daarmee zullen we in de volgende
beleidsperiode ook effectieve sponsors en partners proberen binnen te halen.

Analyse en doelstellingen
SWOT-analyse marketing
Sterktes
•
•

Sponsordossiers zijn opgemaakt
Veel verschillende mogelijkheden om als
sponsor op te treden

Zwaktes
•
•
•

Geen medewerker die gespecialiseerd is in
marketing
Geen contacten met bedrijven
Weinig sponsors

Kansen
Bedreigingen
• Dankzij goede resultaten van spelers zijn
• Economische instabiliteit waardoor
bedrijven gemakkelijker te overtuigen
bedrijven minder geneigd zijn om te
investeren
• Contact met bedrijven verbeteren en
gericht te werk gaan (link met de VTTL)
• Veel afhankelijk van de resultaten van de
topspelers
• Ruime markt om bedrijven uit te selecteren
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Doelstellingen marketing
•
•
•
•

Sponsors: via een gedetailleerd plan (Olympics 2020-2024) wensen wij extra sponsors
binnen te halen.
Expertise van externe partners om betere contacten te krijgen met de bedrijven.
Benutten van sociale media: via sociale media kunnen we onze partners ook beter in
beeld brengen
Opstellen diverse teams: betere takenverdeling zodat iedereen op zijn sterke punten
wordt uitgespeeld door onderverdeling te maken van verantwoordelijkheden. Zo
denken we aan een “Events team”, een “Social Media en Communication team” en
een specifiek “Marketing team”. Dit laatste is dus vooral belangrijk binnen dit
domein. Dit team kan zich dan toespitsen op promotie, sponsors, media, fanclub, …

Gegevensverzameling en situatieschets
Er is te weinig aandacht voor tafeltennis in de media. Opvallend was de grote aandacht voor
het paralympische tafeltennis (uiteraard dankzij de hele goede resultaten). Dat is uitstekend
en het was mooie promotie voor onze sport. Het is echter heel moeilijk om ook onze
topsporters of eigen evenementen in de media te krijgen. Nochtans hebben wij een heel
uitgebreid persbestand (207 personen), maar bij het doorsturen van nieuws (topresultaten
op internationale tornooien of aankondigingen van onze evenementen) krijgen we daar
geen respons op van deze personen. We merken vooral dat tafeltennis in het nieuws komt
wanneer het over de persoon Jean-Michel Saive gaat (die nochtans internationaal gestopt is
en ondertussen reeds voorbij gestoken is door onze eigen spelers). Als we kijken naar de
Sporza website bijvoorbeeld en we moeten zien wanneer daar nog eens een artikel in kwam
over onze spelers, dan moeten we al teruggaan naar 8 maart 2016. En dan was het ook nog
eens een artikel om te melden dat de spelers niet gingen deelnemen aan het Belgisch
Kampioenschap (gezien ze op dat moment in volle strijd waren om zich te plaatsen voor de
Olympische Spelen). In juli behaalden we goud op de Europese Jeugdkampioenschappen. En
nog recenter speelde Cédric Nuytinck de finale op de World Tour van België. We hadden
gedacht dat dit zeker opgepikt ging worden door de pers, maar ook hier is zeer weinig
verschenen ondanks deze topprestaties. Nochtans kunnen dergelijke resultaten zeker voor
een boost zorgen in onze sport.
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Analyse en doelstellingen
SWOT-analyse media
Sterktes
•

Uitgebreid en up to date Persbestand

•
•

Goede resultaten van onze spelers
Persmedewerker die artikels schrijft en
verspreid

Kansen
• Gerichter werken aan de hand van
woonplaatsen spelers of locatie van
evenementen zodat “dichte” pers zeker
aandacht kan besteden
• Navragen waarom tafeltennis geen
aandacht krijgt in de pers

Zwaktes
• Geen rechtstreekse / persoonlijke
contacten met de pers
• Resultaten komen niet in de media
•

Weinig know-how

Bedreigingen
•

Hangt af van de medewerking van de
persmensen zelf

•

Afhankelijk van goede prestaties van
spelers

Doelstellingen media
•
•

Externe medewerker: Het lijkt ons essentieel om eerst een extern persoon aan te
duiden met de nodige contacten en knowhow binnen de gemediatiseerde wereld.
Correcte info op juiste moment verspreiden: Eens de aanzet is gegeven om meer
tafeltennis in de picture te krijgen, moeten we natuurlijk verder inspanningen blijven
doen. De juiste berichten moeten op het juiste moment bij de pers kunnen
aankomen, zodat we ook geen kansen mislopen.

Gegevensverzameling en situatieschets
De Vlaamse Tafeltennisliga beschikt voor de begeleiding van talentvolle jongeren en
eliteatleten over een beperkt aantal (para)-medici. Deze personen zijn zeer bekwaam maar
helaas beperkt inzetbaar. De expertise zou verder moeten verspreid worden. Daarnaast is er
aandacht voor een antidopingbeleid en de gezonde en verantwoorde sportbeoefening bij
alle leden.
De coördinatie gebeurt door het landelijk controlecomité.
Er zijn momenteel geen medische geschiktheidscriteria waaraan de aangesloten VTTL-leden
moeten beantwoorden. Sportmedische keuring is dus niet verplicht bij de VTTL.
Alleen voor topsporters van de VTTL zijn minimumnormen van toepassing inzake medische,
paramedische en psychologische begeleiding.
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Analyse en doelstellingen
SWOT-analyse MVS
Sterktes
•
•

Weinig tot geen dopinggevallen de laatste
jaren bij de VTTL
Sinds afschaffen verplichte sportmedische
keuring niet meer aangifte van
sportongevallen

Kansen
• Met nieuwe affiche / folder ZEG NEEN
TEGEN DOPING opnieuw in de aandacht
brengen
•

Zwaktes
• Beperkt aantal uren kinesist &
sportpsycholoog per week in de
topsportschool
•

Geen dokters actief bij VTTL voor enkele
uren
Bedreigingen
•

Onwetendheid van de individuele sporter
over doping

1 kinderarts die interesse heeft om samen
te werken hun expertise laten gebruiken bij
de VTTL

Doelstellingen MVS
•

•

•
•
•

Website www.antidoping.vlaanderen meer bekendheid geven door folder
Vlaanderen is fair play ZEG NEEN TEGEN DOPING te verspreiden via e-mail aan alle
clubs via Nieuwsbrief in 2017 & aan al de aangesloten leden.
Website www.antidoping.vlaanderen meer bekendheid geven door affiche
Vlaanderen is fair play ZEG NEEN TEGEN DOPING op te hangen op al de Vlaamse
organisatie in 2017.
Op onze eigen website link naar www.antidoping.vlaanderen plaatsen om meer info
te geven bij vragen i.v.m. doping
Kennisoverdracht sportpsycholoog en kinesist die les geven in de cursussen initiator
& trainer B tafeltennis.
Kinderarts aangesloten bij de VTTL nog korter bij het beleid betrekken.
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Gegevensverzameling en situatieschets
Vanuit promotioneel standpunt is het King Pong project onze belangrijkste troef. Het is de
kapstok waaraan we veel promotieprojecten kunnen ophangen.
Via King Pong werken wij samen met externe partners om onze sport naar de buitenwereld
te promoten en om leraren en begeleiders bij te scholen. Daarnaast maken wij ook de brug
naar onze clubs door hen te laten samenwerken met externe partners en door de clubs te
helpen met het laagdrempelig maken van hun werking en hun activiteiten.
Externe partners bestaan uit:
• Basisscholen uit gewoon en buitengewoon onderwijs
• Secundaire scholen uit gewoon en buitengewoon onderwijs
• Lokale dienstencentra
• Revalidatiecentra
• Sportdiensten
• Federaties
• Hoge scholen
• Universiteiten
• Andere
Daarnaast zijn er ook nog andere kanalen via dewelke we tafeltennis promoten:
• Sportsterrendagen (coördinatie van lesgevers voor tafeltennis op alle sport je droom
dagen i.s.m. Sport Vlaanderen)
• Zomer Sportpromotietoer (coördinatie van lesgevers voor tafeltennis i.s.m. Sport
Vlaanderen)
• Stadskriebels in Brussel (coördinatie van lesgevers i.s.m. VSG)
• SVS (samenwerking opstarten voor interscholen tafeltennis met secundaire scholen)
• BVLO (promotie via tijdschrift voor lichamelijke opvoeding)
• Hogescholen (integratie van King Pong in de opleiding van leraren L.O.)
• Sportkampen voor doelgroepen bvb G-sportkamp (coördinatie van lesgevers i.s.m.
met organisatoren)
• Bijscholing aan begeleiders van doelgroepen als seniorensport, G-sport (coördinatie
van de docenten i.s.m. organisatoren)
• Bijscholing aan leraren Lichamelijke Opvoeding (coördinatie van de docenten i.s.m.
de scholen of andere organisatoren zoals SVS Apotheose)
• Sportdagen voor scholen, senioren, revalidatie patiënten enz. (coördinatie van
lesgevers i.s.m. organisatoren)
• Promotiestand en/of netwerking op Dag Van De Trainer, Sportinnovatiecongres,
Infovergaderingen voor leraren en directies (SVS).
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Analyse en doelstellingen
•
•
•
•

Promotie via beleidsfocus laagdrempelig sporten
Promotie via beleidsfocus innovatief sporten
Promotie via nationaal project Tokyo 2020
Promofilms voor website en sociale media maken
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Gegevensverzameling en situatieschets
Overzicht activiteiten
Ons huidige aanbod voor recreanten bestaat uit:
• 2 regionale criteriums per jaar voor niet geklasseerde volwassenen (competitiespelers,
recreanten en niet-aangeslotenen)
• Interne recreantencompetitie in clubs (via king pong wedstrijdsysteem)
Overzicht recreatieve leden
provincie

2013

Antw
VLB
L/K
OVL
WVL
VTTL

124
92
105
136
249
706

2014
115
69
106
161
251
702

2015
115
63
114
187
255
734

2016
165
72
93
187
208
725

Vaststellingen:
•
•
•

Stijgende aantallen in sommige provincies heffen dalende aantallen in andere
provincies op. In totaal blijft de tendens min of meer stabiel de laatste jaren.
Recreantenclubs sluiten niet aan bij de VTTL
VTTL-clubs sluiten niet al hun recreanten aan
58

Beleidsplan Vlaamse Tafeltennisliga 2017-2020
Recreantenstatuten
De federatie biedt twee statuten waaruit men kan kiezen om als recreant aan te sluiten:
Recreant: Dit statuut is geldig voor de mensen die puur recreatief met onze sport willen
omgaan. Zij wensen niet deel te nemen aan de interclubcompetitie of tornooien, met
uitzondering van het Vlaams NG-criterium en clubtornooien die speciaal zijn georganiseerd
voor recreanten.
Recreant-Reserve: Dit is hetzelfde statuut als Recreant met als extra dat men maximaal 3x
mag deelnemen aan de interclub competitie.

Analyse en doelstellingen
SWOT-analyse recreatie
Sterktes
•

Aantal recreanten in stijgende lijn sinds
2009

•
•

Meer aanbod sinds de komst van King Pong
NG-criterium is populairder dan vroegere
recreantencriterium en trekt ook nietaangesloten spelers aan

Kansen

Zwaktes
•

•
•

De federatie heeft geen recreantenimago,
want velen sluiten pas aan als ze klaar zijn
voor competitie
Recreantenclubs sluiten niet aan bij de VTTL
VTTL-clubs sluiten niet al hun recreanten
aan

Bedreigingen

•

Veel recreantenleden in onze clubs die
(nog) niet zijn aangesloten bij de VTTL

•

Innovatief project

•

Laagdrempelig project

•

De meeste recreanten sporten liever in
eigen club en zijn niet geïnteresseerd om
op verplaatsing te gaan spelen naar
Vlaamse organisaties

•

Omstandigheden waardoor clubs hun
recreanten niet bij de VTTL aansluiten

Doelstellingen recreatie
•
•
•
•
•
•

meer recreanten naar de clubs via Interne recreantencompetitie met King Pong
nieuw soort recreanten via innovatief project
de aanwezige recreanten aansluiten aan de VTTL
federatie aantrekkelijker maken voor recreanten clubs
laagdrempelige NG-criterium verder zetten
Clubs aansporen tot het organiseren van een tornooi voor recreanten dat ook
openstaat voor leden buiten eigen club
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Gegevensverzameling en situatieschets
Momenteel zijn er een 100 scheidsrechters actief binnen de VTTL op provinciaal, regionaal
en nationaal vlak. Afhankelijk van hun graad leiden zij op vooraf bepaalde momenten
wedstrijden (tijdens competitie en/of tornooien) in de eigen provincie en/of in Vlaanderen
en/of in België. Wat de evenementen (tornooien) betreft, stellen we vast dat we geen
problemen ondervinden wat betreft het invullen van de op voorhand bepaalde quota. Wat
de interclubontmoetingen betreft, is het niet steeds eenvoudig om deze te laten leiden. Veel
scheidsrechters zijn immers ook nog zelf speler en verkiezen een avond competitie boven
een avond scheidsrechteren.
De Landelijke Arbitrage Commissie (LAC) coördineert de werking van de scheidsrechters op
Vlaams niveau wat de wedstrijden en evenementen betreft welke in Vlaanderen plaats
vinden en/of waar er Vlaamse scheidsrechters dienen ingezet te worden. Zij vergaderen een
5-tal maal per jaar.
De LAC geeft de (nieuwe) scheidsrechters ook de mogelijkheid om zich verder te bekwamen
door middel van opleidingen.
Zo organiseren ze:
- In september: een opleiding voor nieuwe scheidsrechters
- In januari: een bijscholing voor scheidsrechters welke in graad willen stijgen
- In januari: een schriftelijk examen voor de scheidsrechters welke in graad willen
stijgen
- In februari: een praktisch examen voor de scheidsrechters welke deelnamen aan het
schriftelijk examen.
- In mei & juni: opleidingen voor startende en gevorderde hoofdscheidsrechters, een
opleiding wat betreft het te gebruiken informaticaprogramma en een opleiding
Racket Control.
- In juni organiseren ze ook hun Algemene Vergadering waar de laatste nieuwtjes
worden toegelicht met betrekking tot het volgend seizoen.
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Analyse en doelstellingen
SWOT-analyse scheidsrechters
Sterktes
• Een aantal zeer goed opgeleide
scheidsrechters
•

Een degelijke ondersteuning vanuit de
Landelijke Arbitrage Commissie (LAC)

•

Voldoende doorgroeimogelijkheden

•

Voldoende kans tot volgen van zeer
degelijke opleidingen

Kansen
• Stevig uitbouwen van een infoplatform op
de website
•

Betere infoverspreiding via
verantwoordelijken in provincie

•

Conformiteit ifv regels en afspraken

Zwaktes
• Niet alle provincies zijn vertegenwoordigd
in de LAC
•

Scheidsrechters zijn ook dikwijls spelers en
dienen dan keuzes te maken daar
competitie samenvalt met arbitrage

•

Sommige scheidsrechters doen enkel het
hoogstnodige ifv het vermijden van boetes
of krijgen van subsidies

•

Reglementen landelijk & nationaal versus
ITTF rules
Bedreigingen
• Statuut scheidsrechter is financieel niet
goed naar de overheid toe
•

Overvolle kalender waardoor sommige
scheidsrechters steeds meer hooi op hun
vork dienen te nemen

•

Budget is te laag om te voldoen aan de
vraag wat betreft te leiden wedstrijden

Doelstellingen scheidsrechters
•
•
•

•
•

Imago van de scheidsrechters verbeteren door acties en informatie op sociale media
en website
Het statuut van de scheidsrechter optimaliseren
Op zoek gaan naar meer niet-spelende scheidsrechters (zowel jongeren als ouderen)
in functie van het leiden van wedstrijden en/of tornooien als scheidsrechter en
hoofdscheidsrechter
Scheidsrechters sneller laten doorstromen qua graad
Communicatie optimaliseren
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Gegevensverzameling en situatieschets
Onze federatie bestaat momenteel uit een Algemene Vergadering (afgevaardigden uit de 5
Vlaamse provincies), daaronder een Landelijke Raad van Bestuur, bijgestaan door enkele
raadgevers en commissies. En daarnaast zitten ook de provincies nog met een eigen Raad
van Bestuur om vooral de provinciale opvolgingen te doen. De structuur zelf kan je
terugvinden onder puntje 1.1 van het beleidsplan.

Analyse en doelstellingen
SWOT-analyse structuur van de federatie i.f.v. goed bestuur
Sterktes
• Alle provincies worden gelijkwaardig
behandeld
• Ook de LRvB bestaat uit 1 afgevaardigde
per provincie
• Er zijn duidelijke reglementen en statuten,
die ook te vinden zijn op de website

Kansen
• Duidelijker communicatie naar onze leden
en clubs door middel van publicatie
verslagen
•

•

•

•

Profielen opstellen voor bepaalde
beleidsfuncties

Zwaktes
• Geen verslagen van vergaderingen die
beschikbaar zijn van de leden
• Geen specifieke profielen opgesteld om te
zetelen in LRvB en AV
• Geen limiettermijnen voor bepaalde
functies
• Aanpassen reglementen kan soms enkel op
nationaal vlak
Bedreigingen
•

Vinden van vrijwilligers die passen binnen
bepaalde profielen

•

Vlaamse ideeën versus Waalse ideeën
versus Nationale ideeën omtrent bepaalde
reglementen

Doordat “Goed Bestuur” één van de pijlers wordt binnen de subsidiëring, is het
uiteraard noodzaak om hier ook de nodige stappen in te zetten, ook binnen onze
algemene werking. Dit loopt uiteraard ook samen met een betere clubondersteuning,
een betere communicatie met onze leden en clubs, maar ook met de zoektocht naar
vrijwilligers die een mandaat wensen op te nemen binnen onze federatie.
Profielen bestuurders: Bij het uitschrijven van profielen moeten we nauwgezet te
werk gaan en moeten we een correcte taakverdeling kunnen verkrijgen. De
mandaten beperken zou eventueel hiervoor een oplossing kunnen zijn, zodat er ook
telkens een nieuwe “instroom” en “input” is van andere mensen.
Verslagen: de beslissingen die genomen worden tijdens vergaderingen van de AV en
de LRvB moeten gepubliceerd en verspreid worden zodat alle leden op de hoogte
zijn.
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Gegevensverzameling en situatieschets
Actieve trainers
Gekwalificeerde trainers
Geen diploma
Initiator
Trainer B
Trainer A
Bachelor LO (+ evt. aanvullende VTS-kwalificatie)
Master LO (+ evt. aanvullende VTS-kwalificatie)
Kwalificatiegraad
Gewogen trainers (kwalificaties x wegingsfactor)
Gekwalificeerde trainersgraad (gewogen !)
Nieuw opgeleiden (gewogen)

2014
431
225
206
170
40
10
17
4
52,2%
229,6
26/1000
3/1000

2015
417
220
197
165
31
5
14
5
52,8%
243,4
28/1000
1/1000

2016
493
247
192
190
39
10
15
6
50,1%
272,4
31/1000
*

*cursus initiator 2016 nog bezig
Nieuw opgeleide trainers (unieke personen per jaar)
Jaartal
Initiator
2009
6
2010
27
2011
8
2012
4
2013
26
2014
27
2015
12
2016
*
Eindtotaal
110
•

•
•
•
•

Trainer B Trainer A Eindtotaal
1
7
27
8
3
7
8
34
1
28
1
13
3
3
13
1
124

Jaarlijks worden er gemiddeld 2 cursussen initiator georganiseerd. In 2013 en 2014
resulteerde dat in een 25-tal nieuw initiators. In 2015 was er slechts 1 cursus initiator
wegens de organisatie van een cursus trainer A. In 2016 waren er 2 cursussen
initiator.
In 2015 was de actieve gekwalificeerde trainersgraad 28/1000. In 2016 was dat
31/1000. De drempelwaarde voor VTS is 20/1000.
Het aantal nieuw opgeleide trainers was in 2014: 3/1000 en in 2015: 1/1000. De
drempelwaarde voor VTS is 1/1000.
De groep docenten is uitgebreid en wordt goed geëvalueerd. Toch is de groep
docenten nog beperkt en te weinig regionaal gespreid.
Cursussen zijn gescreend en de werkpunten zijn vastgelegd. Ondertussen is de cursus
initiator herwerkt. De cursus trainer B is de volgende in lijn.
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•

•
•

Het systeem van de toelatingsproeven is verbeterd. De toelatingsproeven worden
langer voorafgaand aan de cursus georganiseerd en er wordt gebruik gemaakt van
een online gedeeld document.
Er is een jaarlijkse bijscholing voor trainers.
Informatie op de website: Op de website van de federatie is een pagina voorzien
voor alle informatie over nieuwe en lopende cursussen. Op een andere pagina
kunnen clubs terecht voor lijsten van trainers per provincie, met hun gemeente.
Anderzijds kunnen ze een “vacature” achterlaten in de rubriek “Club zoekt trainer”,
zodat trainers ook weten waar ze een club kunnen vinden.

Analyse en doelstellingen
SWOT-analyse trainers
Sterktes
• Herwerkte cursustekst initiator
• Het aantal opgeleide trainers en het aantal
actieve trainers ligt hoger dan de
drempelwaarde van VTS
• Sterk docentenkorps
• Correcte informatie op de website
Kansen

Zwaktes
• De opgeleide trainers zijn te weinig actief
•

De trainers zijn niet specifiek genoeg
opgeleid om te coachen

Bedreigingen

•

Bijscholingen organiseren voor trainers van
verschillend niveau en verschillende
doelgroepen (benjamins, G-sporters,
topsporters, …)

•

Geen goed statuut voor trainers waardoor
het financieel vaak zoeken is naar
tussenoplossingen

•

Profielen opstellen voor bepaalde
beleidsfuncties

•

Beperkt aantal docenten

Doelstellingen trainers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaarlijks 2 initiatorcursussen organiseren volgens doorschuifsysteem in de provincies
Om de 4 jaar een cursus trainer B organiseren (in 2017 en 2021)
Om de 8 jaar een cursus trainer A organiseren (2023)
Niet-actieve trainers activeren en pas opgeleide trainers actief maken/houden
De clubs en de trainers met elkaar in contact brengen via een tool op de website
Jaarlijkse bijscholing voor trainers organiseren
2-jaarlijkse bijscholing voor toptrainers organiseren
Een bijscholing voor coaches organiseren
Coachlicentie invoeren en verder uitwerken
Statuut voor trainers mee helpen realiseren Overzicht bijhouden van de prestaties
van onze occasionele trainers en hun bijhorende statuten (verenigingswerker/artikel
17/vrijwilliger).
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Gegevensverzameling en situatieschets
Topsport valt onder te verdelen in 3 rubrieken: senioren, topsportschool en -12 jarigen
werking. Bij de senioren wordt resoluut gemikt op spelers in de top 100 van de wereld. In de
topsportschool worden deze toppers gevormd met prestatierichtlijnen. De basis wordt aan
onze talentvolle jongeren meegegeven via onze -12 jarigen werking.

Analyse en doelstellingen
Zie SWOT-analyse topsportbeleid
Onze topsportschool heeft een duidelijke structuur en zorgt voor een goede begeleiding
richting de absolute top. Recente resultaten op de Europese jeugdkampioenschappen,
paralympische spelen en wereldranking bewijzen dit. Er is echter een gebrek aan instroom in
de topsportschool. Onze -12 jarigen werking heeft dus nood aan een nieuwe aanpak.
Onderstaand overzicht geeft dit kort weer:
Situatie:
•
•

Hervormingen zijn noodzakelijk vanwege tegenvallende resultaten op topsportniveau -12 (instroom topsportschool!)
Hervormingen zijn noodzakelijk vanwege personeelsverschuivingen

Tegenvallende resultaten op topsportniveau:
•
•
•
•

Te weinig instroom van jonge kinderen richting het tafeltennis
Zorgen voor te weinig instroom in de provinciale selectie
Waardoor te weinig kwalitatieve instroom in VTTL selectie
= te weinig doorstroming richting topsportschool

Dit in samenwerking met een gebrek aan goede geschoolde trainers en uitgebouwde clubs (
zie vergelijking met tennis).
Voorstel
•
•

Inzetten op benjamindagen – benjamintrainingen – Beertje Ping – scholing voor
clubs… in functie van zeer jonge kinderen.
Basispakket van 400 uur (40*10 uur) op een seizoen voor de provinciale werking:
training, scouting, coaching…
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•
•

•

In dit basispakket verschuiving van de trainers naar benjamins: meer tijd steken in
screening benjamins + individuele trainingen
VTTL zet met zijn trainers meer in op de VTTL-selectie door:
✓ Individuele trainingen: talentopvolgingssysteem
✓ Meer internationale tornooien op maat
✓ Betere communicatie tussen ouders, clubs en spelers door coördinator
met een duidelijk jaarschema
✓ Meer dagstages – momenten dat de groep samen traint
✓ Financiële bijdrage van ouders wordt verminderd zodat het betaalbaar
blijft. Wij wensen hen kansen te geven, geen (te veel) extra kosten
Clubwerking mee blijven uitwerken met VTTL als expert.
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Deel III: Beleidsfocussen
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1.

Beleidsfocus jeugdsport

Voor de beleidsperiode van 2013 tot 2016 had de VTTL een project ingediend voor
jeugdsport. Dit was een verlengstuk van het project dat ingediend werd voor de
beleidsperiode 2009 tot 2012. De doelstelling was om de kwaliteit van de jeugdsportwerking
in de sportclubs te verhogen, met bijzondere aandacht voor de verhoging van de
sportparticipatie van de jeugd.
De Vlaamse Tafeltennisliga heeft gedurende 4 jaar een subsidie toegekend gekregen van
Sport Vlaanderen. Dit fonds werd verdeeld onder de clubs die willen investeren in de
jeugdwerking.
Hieronder vind je een overzicht van het project van bij de aanvang in 2009 tot en met 2015.
Van 2009 tot en met 2014 was de subsidieaanvraag ongewijzigd. Er werd telkens 16.000
euro aangevraagd. Na aftrek van de overhead kosten en na toevoeging van de eigen inbreng
was dit bedrag in principe 17.600 euro. In het jaar 2011 en 2012 was er wel een
correctiefactor op het toegekende bedrag (zie hieronder). Voor 2015 en 2016 hadden we
een verhoging aangevraagd naar 32.000 euro. We hebben een goedkeuring ontvangen voor
ongeveer 24.000 euro, waardoor het jeugdsportfonds ongeveer 26.500 euro bedroeg.
In 2015 waren er 67 clubs die deelgenomen hebben aan het jeugdsportproject, t.o.v. 26
clubs in 2009. Dat is ongeveer 2,5 keer zoveel als bij aanvang van het project. Met meer dan
60 clubs bereiken we ook meer dan 60% van de clubs die in aanmerking komen voor het
jeugdsportproject.
Je vindt in onderstaande grafieken een overzicht van de evolutie van het totaal aantal
jeugdspelers in de clubs t.o.v. het aantal deelnemers aan het jeugdsportproject (voor de
periode 2009-2015). Je vindt er ook nog dezelfde grafiek maar enkel voor de -12 jarigen.
Enerzijds zie je een stijging van het aantal jeugdleden in de clubs van 2498 (in 2009) naar
2652 (in 2015) en van het aantal -12 jarigen van 929 (in 2009) naar 1276 (in 2015).
Anderzijds zie je ook een stijging van het aantal jeugdspelers dat bereikt wordt met het
jeugdsportproject. Zowel bij het totaal aantal jeugdspelers als bij de -12 jarigen vind je een
stijging van 30% naar ruim 70% voor alle jeugdspelers en zelfs ruim 80% voor de -12 jarigen.
Dat betekent dat we nu meer dan 70% van de jeugdspelers bereiken met het
jeugdsportproject. Bij de meisjes vind je na een initiële daling tussen 2009 en 2012 de laatste
2 jaar opnieuw een stijging. In 2015 is er een stijging van 11% t.o.v. de nulmeting.
Het gemiddelde subsidiebedrag was gedaald van 676,92 euro (in 2009) naar 279 euro (2014)
per club. Voor 2015 zien we opnieuw een stijging van het gemiddeld subsidiebedrag naar
396 euro dankzij de toename van het subsidiebedrag. Dit is een verhoging t.o.v. 2014 maar
nog steeds een grote daling t.o.v. de beginjaren.
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Aantal deelnemende clubs
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€ 17.600 € 17.600 € 16.965 € 16.877 € 17.600 € 17.600 € 26.550

Gemiddeld subsidiebedrag per club € 676,92 € 475,68 € 471,25 € 432,74 € 320,00 € 279,37 € 396,26

Gemiddeld subsidiebedrag per club
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Aantal jeugdspelers in de clubs
Aantal jeugdspelers die deelnemen
aan jeugdsport
% deelname

2013

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2498

2340

2266

2537

2810

2773

2652

745

941

936

1198

1604

1726

1899

29,82%

40,21%

41,31%

47,22%

57,08% 62,24%
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3000
2000
1000
0
2009

2010

2011

Aantal jeugdspelers in de clubs

2012

2013

2014

2015

Aantal jeugdspelers die deelnemen aan jeugdsport

69

71,61%

Beleidsplan Vlaamse Tafeltennisliga 2017-2020

Aantal jeugdspelers jonger dan 12 in
de clubs
Aantal jeugdspelers die deelnemen
aan jeugdsport
% deelname

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

929

908

893

1110

1342

1370

1276

313

437

458

578

840

937

1035

33,69% 48,13% 51,29% 52,07% 62,59% 68,39% 81,11%

Jeugdspelers in de club t.o.v. deelnemers jeugdsport -12
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Aantal jeugdspelers in de clubs

2498

2340

2266

2537

2810

2773

2652

Aantal meisjes

437

373

349

376

449

504

485

17,49%

15,94%

15,40%

14,82%

100%

85%

80%

86%
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15,98% 18,18%
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De clubs konden zelf hun aanvraag indienen op de speciaal daarvoor ontworpen website:
www.vttl.be/jeugd.
Inloggen doen de clubs via de login en het paswoord dat de clubsecretaris heeft voor de
ledensite. Hieronder vind je aan de hand van enkele schermafdrukken nog enige
verduidelijking. Als je ingelogd bent op de website dan kies je voor: Aanvraag voor uw club
indienen, dan kom je terecht op het onderstaande scherm. Hierbij krijg je een status van
jouw aanvraag en een overzicht van alles wat je moet invullen.

Het eerste wat je moet invullen zijn de minimale voorwaarden. Klik daarvoor op Wijzigen.
Dan krijg je het volgende scherm:

Hierbij kan je de 4 minimumvoorwaarden aanvinken. Als je reductietarief aanvinkt dan krijg
je de mogelijkheid om details toe te voegen. Als je hiermee klaar bent dan klik je op opslaan
en kom je automatisch terug op de vorige pagina terecht. Nu kan je de verschillende pools
beginnen invullen om zo het aantal punten voor jouw jeugdwerking te maximaliseren. Als je
bijvoorbeeld poule 1 aantal jeugdspelers aanklikt dan krijg je onderstaande afdruk.
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Hierbij worden de jeugdleden automatisch aangevuld vanuit de ledendatabase. Dat is
enerzijds een verlichting van de administratieve lasten voor de clubs en anderzijds is het een
extra vorm van controle (sinds 2016 kunnen de clubs deze gegevens niet meer zelf wijzigen).
Als je poule 2 aantal trainers en niveau aanklikt dan krijg je onderstaande afdruk:

Hier kan je alle actieve gediplomeerde trainers invullen. Voorlopig moeten de clubs dit hier
nog zelf invullen maar net als bij de leden is het de bedoeling om hier de koppeling te maken
met de ledendatabase.
Je hoeft niet alle gegevens bij je eerste bezoek aan de site in te vullen. Als je de gegevens
hebt bewaard (via opslaan) dan kan je de volgende keer gewoon verder doen waar je was
geëindigd. Als jouw aanvraag definitief is dan moet je enkel nog de aanvraag indienen. Dat
doe je via de knop indienen op de overzichtpagina (zie eerste schermafdruk).
Aan de hand van al deze ingevulde aanvragen werden de subsidies onder de clubs verdeeld.
De clubs met 5 sterren kregen het hoogste bedrag, de clubs met 4 sterren het op één na
hoogste bedrag, …
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Uit de gegevensanalyse van het jeugdsportproject en de jaarverslagen komen volgende
gegevens naar voor:
2011

2012

2013

2014

2015

36

39

55

63

67

Antwerpen

6

9

12

15

14

Limburg/Kempen

6

6

9

10

13

Oost – Vlaanderen

11

9

13

15

16

Vlaams-Brabant

4

6

7

7

10

West-Vlaanderen

9

9

14

16

14

Aantal deelnemende clubs

Aantal jeugdspelers in de clubs *

936/2266 1198/2537 1604/2810 1726/2773 1899/2652

Antwerpen

129/387

260/445

363/493

357/440

373/432

Limburg/Kempen

215/577

209/596

281/612

319/612

352/591

Oost-Vlaanderen

216/410

242/471

327/571

381/537

475/619

Vlaams-Brabant

130/316

162/359

237/442

240/452

280/385

West-Vlaanderen
Aantal jeugdspelers jonger dan 12
in de clubs **
Antwerpen

273/576

325/666

396/692

429/732

419/625

458/893

578/1110

840/1342

937/1370 1035/1276

61/152

124/194

198/229

189/202

173/184

Limburg/Kempen

114/253

108/267

143/294

183/308

207/308

Oost-Vlaanderen

104/148

108/185

147/270

199/253

265/300

Vlaams-Brabant

50/107

73/149

147/227

148/242

162/201

West-Vlaanderen

129/233

165/315

205/322

218/365

228/283

Aantal mannen

1917

2161

2361

2269

2167

Aantal vrouwen
Aantal deelnemende clubs aan
Vlaams Jeugdcriterium
Antwerpen

349

376

449

504

485

51

53

49

44

54

11

10

11

10

13

Limburg/Kempen

10

8

7

6

10

Oost-Vlaanderen

14

14

15

11

7

Vlaams-Brabant

5

8

5

4

6

West-Vlaanderen
Aantal deelnames aan Vlaams
Jeugdcriterium ***
Antwerpen

11

13

11

13

18

446

427

371

357

427

78

102

110

111

131

Limburg/Kempen

88

33

46

38

71

Oost-Vlaanderen

107

117

73

55

43

Vlaams-Brabant

62

61

55

59

55

West-Vlaanderen

111

114

87

94

127

Geslacht
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Analyse
De website jeugdsport werd in 2009 goed ontwikkeld en is overzichtelijk en éénvoudig in te
vullen (zie hierboven). De website wordt jaarlijks geüpdatet om de eventuele bugs er uit te
halen en om de aanpassingen aan de reglementeringen toe te voegen. Een aantal
wijzigingen in de afgelopen jaren zijn: het niet langer verplicht stellen van deelname aan het
VJC voor deelname aan het jeugdsportproject, de aanpassingen van de categorieën trainers
aan de categorieën gebruikt door Sport Vlaanderen, de opname van deelname aan het King
Pong project wordt nu ook beloond, …
De stijging van het aantal deelnemende clubs van 26 (in 2009) naar 55 (in 2013, start van de
nieuwe beleidsperiode) en 67 in 2015, is heel positief te noemen omdat we zo een groot
deel van de clubs met jeugdwerking bereiken. Hieronder vind je nog een analyse van de
clubs die we potentieel zouden kunnen bereiken. Voor 2016 zijn er overigens 76 clubs
ingeschreven.
Aantal clubs dat in aanmerking komt voor project jeugdsport 2015 en 2016
Voor deelname aan het project jeugdsport moet er aan 3 minimumvoorwaarden voldaan
zijn. De cruciale 2 zijn: minimum 1 actieve trainer en minimum 10 jeugdleden. De gegevens
van de trainers werden uit de database van de VTTL gehaald. Deze gegevens zijn nog niet
sluitend omdat er clubs zijn die hun trainers (nog) niet hadden ingegeven.
In 2015 waren er 118 clubs met minimum 1 actieve trainer, in 2016 zijn dat 123 clubs.
clubs met trainer
clubs zonder trainer
Totaal

2015 2016
118 123
63
51
181 179

In 2015 waren er 99 clubs met meer dan 10 jeugdleden, 50 clubs met jeugdleden maar
minder dan 10 en 32 clubs hadden geen jeugdleden. In 2016 zijn dat 94 clubs met meer dan
10 jeugdleden, 54 clubs met jeugdleden maar minder dan 10 en 31 clubs hebben geen
jeugdleden.
clubs met 10+ jeugdleden
clubs met 10- jeugdleden
clubs zonder jeugdleden

2015 2016
99
94
50
54
32
31

In 2015 waren er 85 clubs die zowel een trainer als meer dan 10 jeugdleden hadden.
Daarnaast zijn er ook nog 14 clubs die wel meer dan 10 jeugdleden hebben maar geen
actieve trainer hebben ingegeven. In 2016 zijn er 87 clubs die zowel een trainer als meer dan
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10 jeugdleden hadden. Daarnaast zijn er ook nog 7 clubs die wel meer dan 10 jeugdleden
hebben maar geen actieve trainer hebben ingegeven.
clubs met trainer en 10+ jeugdleden
clubs met trainer en 10- jeugdleden
clubs zonder trainer en 10+ jeugdleden
clubs zonder trainer en 10- jeugdleden

2015 2016
85
87
33
36
14
7
49
49

Analyse 2015
In 2015 waren er 118 clubs die volgens de ledendatabase van de VTTL minimum 1 actieve
trainer hadden. Van die 118 clubs zijn er slechts 85 die ook minimum 10 jeugdleden hebben.
Daarnaast zijn er ook nog wel 14 clubs die minimum 10 jeugdleden hebben maar geen
actieve trainer hebben ingegeven. Die 85 clubs zijn dus in principe het aantal clubs dat in
aanmerking komt voor het project jeugdsport. Wellicht mag je daar die 14 clubs met 10 of
meer jeugdleden die geen trainer hebben ingegeven ook bij rekenen zodat je aan een
potentieel van 99 clubs komt.
Analyse 2016
In 2016 waren er 123 clubs die volgens de ledendatabase van de VTTL minimum 1 actieve
trainer hadden. Van die 123 clubs zijn er slechts 87 die ook minimum 10 jeugdleden hebben.
Daarnaast zijn er ook nog wel 7 clubs die minimum 10 jeugdleden hebben maar geen actieve
trainer hebben ingegeven. Die 87 clubs zijn dus in principe het aantal clubs dat in
aanmerking komt voor het project jeugdsport. Wellicht mag je daar die 7 clubs met 10 of
meer jeugdleden die geen trainer hebben ingegeven ook bij rekenen zodat je aan een
potentieel van 94 clubs komt.
Hieronder ook nog een verdeling van het aantal jeugdleden over de verschillende clubs:
Aantal jeugdleden Aantal clubs 2015 Aantal clubs 2016
0
32
31
1-5
37
32
6-10
21
25
11-20
48
45
21-30
23
25
31-40
9
10
41-50
4
6
51-60
1
1
61-70
1
1
71-80
2
1
81-90
1
0
91-100
0
1
+100
2
1
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Omdat er meer promotie werd gevoerd voor het jeugdsportproject konden we een
belangrijke stijging in deelname van de clubs vaststellen. Er was ook meer individueel
contact op maat van elke club en de opvolging van de dossiers gebeurde op regelmatige
tijdstippen (elke maand werd een overzicht gegeven en een aansporing om bepaalde
stappen te ondernemen). Daarnaast was er ook een betere opvolging om te zien of de clubs
wel het maximum uit hun mogelijkheden halen. Hierdoor is de lijst van de clubs ook meer in
overeenstemming met wat algemeen aanvaard wordt als een volgorde van clubs met een
goede jeugdwerking.

Conclusie en doelstellingen
Het project is goed uitgewerkt maar wordt nog te weinig gebruikt als hefboom om het
ledenaantal te verhogen. Het project moet ook nog meer gebruikt worden om alle
verschillende projecten die er zijn voor de jeugd samen te brengen. Er moet nog een grotere
koppeling komen tussen de verschillende databases waardoor de administratieve last voor
de clubs kan verlagen. Het aantal actieve trainers in de clubs moet verhogen en de clubs
moeten ook al hun actieve trainers doorgeven zodat er een realistische beeld ontstaat. Er
moet meer aandacht komen voor fair play en voor speciale doelgroepen (kansarmen, Gsporters, benjamins en meisjes). Om deze doelstellingen te bereiken willen we als federatie
ook extra investeren. We zullen desgevallend ook een hoger subsidiebedrag aanvragen bij
Sport Vlaanderen, waarbij dan ook de bijdrage van de VTTL procentueel zal stijgen. Om ook
tegemoet te komen aan de noden van de kleinere clubs zullen we de subsidiëring berekenen
op basis van een vast basisbedrag.
•

•

Verhogen van het aantal aangesloten jeugdleden (jonger dan 18 jaar) met 10% tegen
30/6/2020 t.o.v. de nulmeting op 30/6/2016 (2598).
✓ Verhogen van het aantal aangesloten jeugdleden jonger dan 12 met 10%
tegen 30/6/2020 t.o.v. de nulmeting op 30/6/2016 (1299).
✓ Verhogen van het aantal aangesloten meisjes (jonger dan 18 jaar) met 10%
tegen 30/6/2020 t.o.v. de nulmeting op 30/6/2016 (455).
Het aantal clubs dat deelneemt aan jeugdproject verhogen en stijging van aantallen
in de verschillende pools van het reglement (gaande van kwaliteit en kwantiteit van
de trainers en trainingen, over werving en promotie, naar cluboverschrijdende
projecten en ethisch sporten met aandacht voor speciale doelgroepen).
✓ Het aantal clubs dat aan het jeugdproject deelneemt is 70 in de periode 17-20
✓ De kwantiteit en kwaliteit van de trainers verhogen (zie algemene werking
trainers)
✓ Verhogen van het aantal deelnemers aan het Vlaamse jeugdcriterium met
10% tegen 30/6/2020 t.o.v. de nulmeting op 30/6/2015 (427)
✓ Aantal deelnemers aan de benjamindagen (minimaal 50), king pong project
(30 deelnemende clubs) en aan de testbatterij voor benjamins (minimaal 50)
optimaliseren.
✓ Deelname aan projecten ethisch verantwoord sporten (fair play) verhogen.
✓ Aandacht voor speciale doelgroepen (kansarmen, G-sporters, benjamins en
meisjes). Stijging t.o.v. nulmeting in 2016.
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2.

Beleidsfocus sportkampen

De afgelopen jaren werden er gedurende 5 periodes tafeltenniskampen aangeboden.
•

Paaskamp Oordegem (Lede):
✓ locatie: Sport Vlaanderen Putbos Oordegem (Lede)
✓ deelnemers: aanvraag voor 36 deelnemers

•

Zomerkamp Blankenberge:
✓ locatie: jeugdherberg De Wullok / sportzaal d’Hoogploate Blankenberge
✓ deelnemers: aanvraag voor 24 deelnemers

•

Zomerkamp Herentals:
✓ locatie: Blosocentrum Herentals Netepark
✓ deelnemers: aanvraag voor 72 deelnemers

•

Zomerkamp Merelbeke:
✓ locatie: De Tilk Merelbeke / TTC Merelbeke
✓ deelnemers: aanvraag voor 20 deelnemers
✓ type: enkel voor -12 jarigen

•

Herfstkamp Brugge:
✓ locatie: Blosocentrum Julien Saelens Brugge
✓ deelnemers: aanvraag voor 24 deelnemers

Sinds 2011 hebben we ons aanbod uitgebreid van 4 kampperiodes naar 5. Het bijkomende
kamp is specifiek toegespitst op -12 jarigen (zowel leden als niet-leden). Het aantal
deelnemers aan de kampen is gedurende de vorige beleidsperiode stabiel gebleven. Onze
maximale bezetting bedraagt 188 spelers per kalenderjaar. Jaarlijks bereiken we minimaal
180 kinderen wat resulteert in een bezettingsgraad van bijna 100%.
Sinds 2019 hebben we het herfstkamp in Brugge geschrapt wegens te weinig interesse.
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Tafeltennis kampen

2013 2014

2015

2016

Aantal deelnemers (totaal)

186

186

190

189

Paaskamp Lede

48

48

48

48

Zomerkamp Blankenberge

24

24

24

24

Zomerkamp Merelbeke (-12)

18

19

22

23

Zomerkamp Herentals

72

72

72

72

Herfstkamp Brugge (vanaf 2014, voorheen Hofstade)

24

23

24

24

Percentage online inschrijvingen

100% 100% 100% 100%

Lidmaatschap
Aantal aangesloten deelnemers

179

179

185

183

7

7

5

6

Aantal jongens

150

162

166

162

Aantal meisjes

36

29

24

27

Preminiemen (-10 jaar)

29

28

22

29

Miniemen (-12 jaar)

45

42

43

41

Cadetten (-14 jaar)

39

43

56

58

Junioren (-17 jaar)

73

73

69

61

Aantal niet aangesloten deelnemers
Geslacht

Leeftijd

Analyse
De organisatie van de sportkampen verloopt heel goed. Ondanks de groter wordende
concurrentie en het dalend aantal inschrijvingen bij andere federaties en organisaties
konden we voorlopig goed stand houden. De kampen worden steevast goed beoordeeld en
geëvalueerd en de kwaliteit van de trainers is een extra troef. Het is onze belangrijkste
doelstelling om de bestaande kampen te behouden en op dezelfde manier te organiseren.
We zouden wel graag het aantal deelnames van meisjes aan de sportkampen proberen
verhogen. Dit proberen we te doen door enerzijds het totaal aantal aangesloten meisjes te
verhogen (zie andere projecten in het beleidsplan) en anderzijds de meisjes te motiveren om
deel te nemen aan de sportkampen (o.a. door de inzet van trainsters op de verschillende
kampen).
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Doelstellingen
•

•

De sportkampen die we momenteel aanbieden aan een maximale bezetting laten
draaien.
✓ Het kamp in Lede (Oordegem) tijdens de paasvakantie telt 48 deelnemers.
✓ Het kamp in Blankenberge tijdens de zomervakantie telt 24 deelnemers.
✓ Het kamp in Herentals tijdens de zomervakantie telt 72 deelnemers.
✓ Het kamp in Merelbeke tijdens de zomervakantie telt 20 deelnemers (-12).
✓ Het kamp in Brugge tijdens de herfstvakantie telt 24 deelnemers.
Het aantal meisjes dat deelneemt aan de sportkampen verhogen tot minimum 25%
van het totaal (188 * 25% = 47)
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3.

Beleidsfocus laagdrempelig sporten

In 2014 namen wij deel aan de “projectoproep voor innovatieve projecten voor
laagdrempelig sporten” van Sport Vlaanderen via departement CJSM.

2014-2015
Ons project werd gedoopt met de naam KING PONG. We dienden een project in voor 2 jaar
(2014-2015). We investeerden in het opleiden van medewerkers, aangepast materiaal en de
ontwikkeling van een webapplicatie. De coördinatie gebeurde centraal door de STCr van de
federatie, maar de uitwerking gebeurde wijdverspreid bij de diverse organisaties, die
fungeerden als partners in het uitdragen van ons project naar de mensen.
Aantal partners (accounts van organisaties, niet particulier) 2015-2016 = 278
• Onderwijs
a.
b.
c.
d.
e.
f.

•

Aantal bezochte lagere schoolgroepen = 23
Aantal bezochte lagere scholen individueel (niet als groep bezocht) = 5
Totaal aantal lagere scholen uit het gewoon onderwijs die we hebben bereikt = 107
Totaal aantal lagere scholen uit het buitengewoon onderwijs die we hebben bereikt = 16
Totaal aantal secundaire scholen uit het gewoon onderwijs die we hebben bereikt = 42
Totaal aantal secundaire scholen uit het buitengewoon onderwijs die we hebben bereikt = 3

Diverse centra
a. Aantal bezochte dienstencentra = 34
b. Aantal bezochte andere centra (ziekenhuis voor revalidatie, begeleidingscentra voor
bijzondere doelgroepen, gezinsbond, …) = 7
c. Totaal aantal dienstencentra die we hebben bereikt = 55
d. Totaal aantal andere centra die we hebben bereikt = 9

•

Clubs
a. Aantal clubs die een account hebben gevraagd = 46

42% van de partners hebben gegevens ingevoerd in de webapplicatie. Men heeft er de
mogelijkheid om groepen aan te maken, die op hun beurt deelnemers kunnen bevatten.
Men kan de deelnemers evalueren op hun vaardigheden of men kan hen wedstrijden laten
spelen en de resultaten invoeren. Men kan de webapp ook louter informatief gebruiken ter
consultatie van vaardigheden, spelletjes, enz. , zonder gegevens in te voeren.
Aantal aangemaakte groepen (bvb klas)
Aantal spelers (groepsleden)
Aantal speeldagen (met wedstrijduitslagen)
Aantal gespeelde wedstrijden
Aantal geëvalueerde spelers
Aantal geëvalueerde vaardigheden
Aantal evaluaties

337
3966
620
9267
1733
333
6125
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2016
Vanaf 2016 hebben wij het project zelfstandig verder gezet:
•

Het aantal externe partners is blijven groeien en we maakten voor al onze clubs een
account.
• Er werden bijscholingen gegeven aan sportbegeleiders van speciale doelgroepen,
zoals senioren of personen met een beperking.
• Er werden bijscholingen gegeven aan leraren L.O. uit het lager en het secundair
onderwijs.
• We hebben een “KING PONG materiaal pakket” op de markt gebracht via
Idemasport.
• De webapplicatie is verder uitgewerkt en geoptimaliseerd
Aantal partners (accounts van organisaties, niet particulier) 2014-2016 = 533
Accounts Aantal
AND
35
BAB
20
BAG
176
CLB
176
DIE
46
HOG
2
PAR
23
REV
2
SEB
7
SEG
64
SPD
4
UNI
1
Eindtotaal
556

Accounts voor de webapplicatie
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
AND

BAB

BAG

CLB

DIE

HOG

PAR

REV

SEB

SEG

SPD

UNI

AND = Andere
BAB = Basisschool Buitengewoon Onderwijs
BAG = Basisschool Gewoon Onderwijs
CLB = Club (tafeltennis)
DIE = Dienstencentrum
HOG = Hogeschool
PAR = Particulier
REV = Revalidatiecentrum
SEB = Secundaire school Buitengewoon Onderwijs
SEG = Secundaire school Gewoon Onderwijs
SPD = Sportdienst
UNI = Universiteit
Het aantal externe partners (alle accounts behalve clubs en particulieren) = 375
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Een geografische voorstelling van alle accounts via Google Maps:

27% (152) van de partners hebben gegevens ingevoerd in de webapplicatie. Ter herinnering:
men kan de webapp ook louter informatief gebruiken ter consultatie van vaardigheden,
spelletjes, enz. , zonder gegevens in te voeren.
Aantal aangemaakte groepen (bvb klas)
Aantal Spelers (groepsleden)
Aantal speeldagen (met wedstrijduitslagen)
Aantal gespeelde wedstrijden
Aantal Geëvalueerde Spelers
Aantal Geëvalueerde Vaardigheden
Aantal Evaluaties

395
4655
702
11771
1772
370
6907

De Webapplicatie:
De indeling is gemaakt volgens doelgroepen.
•
•
•

Prins Pong is in het leven geroepen voor de allerjongsten die nog nood hebben aan
algemene motorische ontwikkeling met een link naar het tafeltennis.
King Pong is voor iedereen van 6 jaar tot senioren die tafeltennis willen aanleren op
een speelse, maar leerrijke manier.
De wedstrijden zijn voor alle doelgroepen die tafeltennis kunnen spelen
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De eerste pagina ziet er als volgt uit:

Wanneer men bvb op KING PONG klikt, krijgt men deze pagina:
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SWOT-analyse laagdrempelig sporten
Sterktes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groot bereik in aantal en goede geografische spreiding over Vlaanderen
Divers publiek (jong/oud/speciale doelgroepen)
Goede promotie van onze sport naar de buitenwereld
Overal toepasbaar (geen echte TT-tafels nodig)
Eenvoudige oefen-, spel- en wedstrijdvormen voor beginners en recreanten
Centraal beheer en sturing vanuit de federatie
Snel inspelen op vragen van (nieuwe) partners
Snel uitgelegd en gedemonstreerd (in een paar uur)
Medewerkers vanuit de federatie met specifieke kennis
Samenwerking met materiaalwinkel Idemasport voor kingpong pakket
Integratie in cursus initiator van VTS
Registratie van accounts

Zwaktes
•
•
•
•
•
•

Te weinig betrokkenheid van de clubs
Brengt te weinig instroom van nieuwe leden, doordat we rechtstreeks samenwerken met
externe partners (scholen, dienstencentra,…)
Centrale coördinatie en communicatie van de federatie met partners is tijdsintensief
Te weinig medewerkers in de federatie om gans Vlaanderen vlot te bereiken
Internet vereist om met de webapplicatie te kunnen werken
De brug tussen vaardigheid ‘bal rollen’ en gewoon tafeltennisspel is nog iets te groot voor
zeer jonge beginners (eerste graad lager onderwijs)

Kansen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veel partners (via accounts) die kunnen aangesproken worden voor nieuwe initiatieven
Grote interesse vanuit nieuwe potentiële partners
Samenwerking met doelgroepenfederaties
Veel vraag naar begeleiding van speciale doelgroepen senioren en G-sporters en veel vraag
naar opleiding van begeleiders van speciale doelgroepen.
Partners die bijscholingen organiseren, zijn bereid om lesgevers te vergoeden
Clubs kunnen fungeren als schakel tussen federatie en partners op lokaal niveau!
Integratie in opleidingen van leraren L.O. bachelor en master
Promotie en logistiek van materiaal via Idemasport
Webapplicatie biedt uitbreidingsmogelijkheden ter ondersteuning van clubs EN partners EN
federatie

Bedreigingen
•
•
•
•

Hoge kostprijs materiaal pakket voor partners uit non-profit (lage scholen, dienstencentra, …)
Partners uit de non-profitsector hebben dikwijls geen budget voor vergoeding van begeleiders.
Behoefte aan gratis begeleiding.
Vrijwilligers in clubs nodig om activiteiten te organiseren met lokale partners
Technologische drempel bij partners om gegevens te registreren in de webapplicatie
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Conclusie en doelen
Het project is een succesverhaal op vlak van promotie en bereikbaarheid naar veel mensen.
De fundering is gelegd in de afgelopen jaren en naambekendheid is verworven. Reeds vele
partners hebben een account en zijn vertrouwd met het project.
Omdat het onhoudbaar is om alles centraal te blijven organiseren en coördineren EN omdat
de federatie nood heeft aan meer leden, moeten de clubs vanaf nu volop betrokken worden
in het verhaal. De algemene sturing en opvolging moet centraal blijven gebeuren door de
federatie, maar de contacten en activiteiten moeten worden opgevangen door de clubs.
Onze webapplicatie is ons portaal en werkinstrument. Heel waardevol gebleken, maar
tegelijk ook een drempel. De webapplicatie moet verder worden uitgebreid met meer
inhoud en handige functies, doch zonder zijn eenvoud te verliezen. De nood aan
internetconnectie kan hier en daar nog een probleem zijn, maar zou zichzelf moeten
oplossen in een wereld van steeds toenemende mobiele connectiviteit.
•

Ons netwerk van externe partners (alle accounts behalve clubs en particulieren) neemt
toe met 20% tegen 2020 t.o.v. de nulmeting van 2016.
✓ Deelname vanuit de federatie aan diverse activiteiten ter promotie van KING
PONG (beurzen, bijscholingen, SVS-apotheose, sportsterrendagen, …)
✓ Het contact tussen clubs en hun omgeving vereenvoudigen in beide
richtingen
✓ Uitwerken van een apart onderdeel voor G-sport in de webapplicatie
✓ Uitbreiding van het onderdeel Prins Pong voor 3-8 jarigen in de webapplicatie
✓ Uitwerken van een apart onderdeel voor Senioren in de webapplicatie
genaamd Senior Pong, met een link naar het programma van krachttraining
voor senioren dat is ontworpen door Sport Vlaanderen i.s.m. de KUL.

•

Tegen 2020 werkt 30 % van onze clubs mee aan een laagdrempelige sportaanbod
✓ Organiseren van een naschools aanbod van tafeltennis in het lager onderwijs
✓ Organiseren van initiaties voor kinderen onder 9 jaar
✓ Deelname aan laagdrempelige provinciale competitie voor spelers onder 12
jaar
✓ Organiseren van specifiek aanbod voor personen met een beperking (G-sport)
✓ Organiseren van een intern recreantenaanbod in de club
✓ Organiseren van een aanbod voor senioren in de club
Nieuwe leden verwerven via het laagdrempelig project
✓ Jaarlijks meten van het aantal nieuw aangesloten deelnemers

•
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4.

Beleidsfocus innovatie

Voordelen van tafeltennis voor de gezondheid
Tafeltennis heeft volgens onderzoek grote voordelen voor de gezondheid. Wereldwijd
spelen miljoenen mensen tafeltennis en daar hebben ze alle reden toe. Het is gezellig, leuk,
snel en vanwege het lage risico op blessures kan van tafeltennis worden genoten door
mensen van alle leeftijden en allerlei conditie. Regelmatig spelen verbetert de reflexen,
coördinatie, evenwicht en oog-handcoördinatie, terwijl het je spieren versterkt van bovenen onderlichaam.
Bij fanatiek spelen verhoogt de hartslag, wat helpt je hart sterk en gezond te maken of te
houden. Het is niet alleen een goede cardiovasculaire oefening (voor het hart), het is ook
een goede conditie training. Bij het spel verhoogt de hartslag en vraagt het lichaam om meer
zuurstof, dus je ademt zwaarder, sneller en dieper, waardoor de longcapaciteit vergroot.
Maar tafeltennis is niet alleen fysiek een fantastische sport, tafeltennis is ook een mentale
uitdaging. Je moet strategieën plannen en beslissen welk effect je de bal geeft, terwijl je
ondertussen probeert om een stap voor op je tegenstander te blijven en te reageren op de
ballen die op je af komen – en dat allemaal op hetzelfde moment! Beslissingen moeten
worden gemaakt in fracties van seconden, en dit verhoogt de concentratie, het
kortetermijngeheugen en het besluitvormend vermogen. Al deze mentale oefeningen
verhogen de hormoonspiegels en houden de hersenen jong. Onderzoek heeft aangetoond
dat tafeltennis de achteruitgang van het geheugen als gevolg van ouder worden kan
vertragen.
Tenslotte is het ook een sport die goed is voor de sociale binding. Door het vriendelijke maar
concurrerende karakter van het spel kan van tafeltennis worden genoten in uw lokale club of
bedrijf waar u nieuwe mensen kunt leren kennen of mensen op een andere manier leert
kennen.
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Talrijke studies hebben aangetoond dat tafeltennis verschillende gebieden van de hersenen
tegelijk activeert. Door het spelen van een spelletje tafeltennis wordt een algemene staat
van bewustzijn gestimuleerd die zowel het denken als de fysieke alertheid stimuleert.

Volgens een onderzoek van Dr. Matthew Kempton, van King's College in Londen kan
tafeltennis niet enkel uw coördinatie en spierkracht verbeteren maar kan het zelfs je
hersenen laten groeien. Het brein krimpt natuurlijk met de leeftijd, maar wetenschappers
geloven dat elke inspanning nuttig kan zijn bij het verhogen van de algemene doorbloeding.
In zijn onderzoek wou Dr. Kempton nagaan welke oefening het best was.
De ene groep voltooide een wandelprogramma en de andere een tafeltennistafel uitdaging.
Bij beide groepen waren verbeteringen in de hersenen zichtbaar na tien weken. Bij de
wandelaars was de hippocampus (het deel van de hersenen waar het geheugen en
ruimtelijke navigatie plaatsvindt), het gebied dat het meest versterkt was. Door meer aerobe
activiteit dan normaal wordt verondersteld dat er nieuwe neuronen gevormd werden. De
meest opvallende resultaten kwamen echter uit de groep tafeltennissers. Bij metingen van
de cortex van de hersenen (het deel verantwoordelijk voor complex denken), werd
vastgesteld dat hun cortex dikkere lagen hadden gekregen. Dit is mogelijks te wijten aan de
aandacht die nodig is voor de oog-hand-coördinatie.
Gerenommeerd arts, psychiater en hersendeskundige Dr. Daniel Amen zegt dat “Tafeltennis
‘de beste hersensport ter wereld’ is.
“Er zijn nog steeds mensen die denken dat tafeltennis een simpele sport is, maar ik denk dat
het de beste hersenensport ooit is. Het is zeer aerobe, maakt gebruik van zowel het bovenals onderlichaam, is zeer geschikt voor de oog-handcoördinatie en reflexen en zorgt ervoor
dat je veel verschillende gebieden gebruikt van de hersenen. Op het topniveau vliegt de bal
met meer dan 145 km per uur over de tafel! Tafeltennis vraagt bovendien net zoveel
denkwerk als schaken. Plus, tafeltennis veroorzaakt heel weinig blessures.”
Het spel wordt in verschillende landen zelfs aanbevolen als een methode voor het tegengaan
van Alzheimer en om te helpen bij de behandeling van dementie. Men heeft ook ontdekt dat
mensen in bijvoorbeeld verzorgingshuizen waar tafeltennistafels werden geïntroduceerd
mentaal wakker werden door het spelen van het spel.
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Positieve effecten
Het meest opvallend is volgens Dr Daniel Amen dat tafeltennis:
• de concentratie en alertheid verhoogt
• de hersenfunctie stimuleert
• tactisch denken ontwikkelt
• oog-handcoördinatie ontwikkelt
• aërobe oefening biedt
• sociale en recreatieve interactie biedt
Daarnaast ziet hij nog andere gunstige fysische effecten zoals:
• verbeterd slaappatroon
• verhoogde bloedtoevoer naar de hersenen
• betere coördinatie en kracht in het bovenlichaam
• verbeterde balans die het vertrouwen opbouwt en vermindert valpartijen
Bronnen:
http://www.table-tennis-tables.co.uk/shop/customer-service/health-benefits.html (1)
http://www.neurology.org/content/suppl/2012/04/19/WNL.0b013e3182535d35.DC1/znl01
712001290.pdf (2)
http://pingpongfilm.co.uk/research (3)
http://www.dailymail.co.uk/health/article-3522119/From-ping-pong-taking-dog-workAngela-Rippon-s-new-BBC-reveals-weirdest-wackiest-ways-stayyoung.html#ixzz4Ni99hLc1 (4)

Belang gezondheid en welzijn van werknemers
Werkgevers hebben er alle belang bij om de gezondheid van hun werknemers te promoten.
Gezonde werknemers zijn immers minder snel ziek en zijn mentaal weerbaarder.
•

Het ziekteverzuim in België blijft stijgen. Het afgelopen jaar noteerden we de hoogste
cijfers ooit. Vooral het langdurend ziekteverzuim piekt, en is voor het eerst groter
dan het kortdurend ziekteverzuim

•

De kost van het absenteïsme voor Belgische werkgevers blijft hoog en bedraagt
minimaal 1 miljoen euro per 200 medewerkers (bron: Voka)

•

34% van de onderzochte werknemers kampt met overwicht en 17% is zwaarlijvig
(bron: Idewe)

•

Een overzicht van 10 reviews over gezondheids- programma’s op het werk toont voor
elke bestede dollar in deze programma’s een return on investment tussen 2,5 en 10,1
dollar (bron: Vigez)
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•

Uit onderzoek blijkt ziekteverzuim verantwoordelijk te zijn voor maar liefst 2,6% van
de totale loonkosten. Bovendien veroorzaken zieke werknemers mogelijks een
vicieuze cirkel van almaar hogere verzuimcijfers. De remedie? Een preventief
gezondheidsbeleid. (bron: Mensura)

•

9,2% van de werknemers in 2015 ervaarde burn-out symptomen. De Wereld
Gezondheidsorganisatie verwacht dat dit cijfer tegen 2020 kan oplopen naar 25%
(bron: Securex)

Bedrijven hebben baat bij gezonde werknemers en uit onderzoek is gebleken dat tafeltennis
bij uitstek een gezondheidsvoordeel biedt, zowel op fysiek als mentaal vlak (zie hierboven).
Hiervan willen we gebruik maken om een project op te starten i.s.m. bedrijven. Tafeltennis is
een sport die je gemakkelijk op een alternatieve, laagdrempelige manier kan beoefenen in
bedrijven. Je hebt alleen een netje, wat paletjes, enkele balletjes en een tafel nodig om te
spelen. De Vlaamse Tafeltennisliga zal instaan om materiaal en know how (o.a. onder de
vorm van de app van laagdrempelig sporten) aan te leveren zodat een vlotte opstart kan
gebeuren. De belangrijkste doelstellingen voor onze federatie zijn enerzijds het rekruteren
van nieuwe leden en anderzijds tafeltennis bekend te maken in de bedrijfswereld, maar we
wensen op deze manier ook onze contacten te versterken met de bedrijfswereld. De
bedrijven kunnen deze kans aangrijpen om meer voeling te krijgen met onze sport en ze
kunnen genieten van een verbetering van de fysieke en mentale gezondheid van hun
werknemers. Daarnaast zal er ook een jaarlijks event georganiseerd worden waarop de
bedrijven aan netwerking kunnen doen.
Uitwerking van het project:
De bedoeling is het opzetten van een bedrijvencompetitie (alternatieve manier van spelen
met aangepaste regels, materialen, ....) gekoppeld aan een jaarlijks event (waar bedrijven
dan aan netwerking kunnen doen). Het is niet de bedoeling om wekelijks een onderlinge
bedrijvencompetitie op te starten, maar wel degelijk gewoon een werking binnen ieder
bedrijf apart waar dan tijdens de pauze of net na het werk tafeltennis gespeeld kan worden.
Bedrijven gaan ook de kans krijgen om eens topspelers uit te nodigen (in samenspraak met
de VTTL) om zodoende zelf eens te kunnen spelen tegen een topper. Eén keer per jaar
zouden we dan de bedrijven uitnodigen op ons event waarbij dan de bedrijven het tegen
elkaar opnemen, maar tegelijkertijd ook contacten kunnen leggen met elkaar. Gezien het
aantal deelnemende bedrijven moeilijk in te schatten is, is het nog niet helemaal duidelijk op
welke manier het event ingepland wordt.
Het project wordt uitgewerkt en geïmplementeerd in samenwerking met het innovatielab
(UCLL te Heverlee). Er moet een marketing plan, een communicatieplan (voor huidige leden,
voor bedrijven en voor de pers) en een eventplan opgesteld worden. Vooral die eerste twee
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gedeeltes zijn heel belangrijk om zodoende de bedrijven op een goede en zo volledig
mogelijke manier te bereiken.
Evaluatie van het project:
1) Aantal nieuwe "bedrijfsclubs"
2) Aantal nieuwe leden in de bedrijfsclubs
3) Aantal deelnemers op het event

Wegens een gebrek aan interesse van bedrijven enerzijds en problemen om dit in te passen
in het tijdsschema van de medewerkers hebben we beslist om dit project niet langer actief
uit te bouwen in deze beleidsperiode.
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5.

Beleidsfocus topsport

We werken voor deze analyse via het SWOT-principe. Om onze zwaktes te weten en hierop
in te spelen is het ook belangrijk om onze sterke punten in kaart te brengen. Belangrijk bij
deze analyse is de opsplitsing in het deeltje topsport talentvervolmakingsfase, 12-18 jarigen
topsportschoolwerking, -12 jarigen talenten.

SWOT-analyse -12 jarigen
Sterktes
• Organisatie van verschillende stages
tijdens vakantieperiodes
• Uitgebouwde structuur op het vlak
van tornooien in Vlaanderen
(PJC,VJC, NJC)
• Individueel enkele toppers aanwezig
door gerichte keuzes (graag meer in
de toekomst)
• Uitgewerkte stabilisatie en
mobilisatieschema’s door expert

Kansen
• Nieuwe projecten: Multimove, Prins
Pong, King Pong…
• Nieuwe uitbouw van
trainersopleidingen
• Recente resultaten van Robin,
Cedric, Florian, Laurens als
voorbeeldfunctie
• Door aanstelling coördinator -12
jarigen meer kansen op betere
communicatie en sturing
• Openheid creëren binnen de
provincies tot het beter uitwerken
van jeugdcompetitie

Zwaktes
• Weinig clubs die werken op een
degelijk niveau
• Te weinig internationale tornooien
op niveau van de spelertjes
• Sportcultuur qua trainingsarbeid is
ontoereikend bij ouders / kinderen
• Meer spelers van een hoger niveau
gewenst zodat motivatie voor
kinderen stijgt en keuzes maken
moeilijker wordt
• Te zwakke sturing op het vlak van
biomechanische sturing.
Bedreigingen
• Instroom van jonge spelertjes
binnen Vlaanderen (vb. 6 jaar)
• Te weinig instroom van
kwaliteitsvolle spelertjes binnen de
VTTL-selectie.
• Middelen om als federatie de juiste
trainers te vinden en te vergoeden
• Door fouten in lichaamshouding te
weinig kwalitatieve instroom in de
topsportschool.
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SWOT-analyse Topsportschoolwerking -18 jarigen
Sterktes
Zwaktes
• Programma dat concurrentieel is
• Te weinig spelers op niveau in de
met de Europese toplanden.
breedte om de concurrentie met
elkaar aan te gaan.
• Selecte groep waarmee zeer gericht
en individueel kan gewerkt worden.
• Topsportcoördinator die nu wegvalt
moet vervangen worden door
• Alles goed geïntegreerd in de school,
minder ervaren kracht.
weinig verplaatsingen voor fitness,
training, slapen, eten…
• Niveau van de sparring
• Duidelijke prestatiedoelen die
behaald moeten worden (min-max
doelstellingen)
• Degelijke paramedische begeleiding
voor alle spelers uit de
topsportschool
Kansen
• Recente resultaten absolute toppers
motiveren anderen uit de
topsportschool.
• Potentiële sterke lichting in
aankomst.

Bedreigingen
• Geen centrum waarover
topsportschool 24u op 24u kan
beschikken.
• Er zijn maar 2 trainers beschikbaar
die zwaar belast worden.
Continuïteit is niet altijd eenvoudig
door verplaatsingen voor tornooien.
• Zeer beperkte instroom vanuit -12
jarigen.

SWOT-analyse Topsport senioren: vervolmakingsfase
Sterktes
• Positieve resultaten van de huidige
topgeneratie (Robin, Cedric)
• Begeleiding Ferenc Karsai en mister
Wang (hoog niveau)
• 8 basisspelers nationale ploeg: 6 van
de 8 spelers komen uit Vlaanderen
• Internationale kalender is sterk
opgesteld voor onze toppers

Zwaktes
• Doorstroming tot de absolute top
blijft moeilijk ondanks de laatste
hoopgevende resultaten.
• Moeilijke samenwerking op federaal
niveau voor nationale teams.
• Moeilijke financiële situatie voor
subtoppers van de wereld.
• Afstand van de toptrainers richting
Leuven is moeilijk, ook overnachting
op hotel zorgt voor problemen.
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Kansen
• Door de positieve resultaten
ontstaan er meer kansen op het vlak
van sparring, stages, tornooien,
clubs = algemeen niveau stijgt
hierdoor
• Dubbel-Dubbel Mix wordt misschien
een olympische discipline: zowel bij
heren als dames geeft dit
mogelijkheden.
• Door een sterke generatie bij de
heren en dames samen te laten
trainen ontstaan er opportuniteiten
voor team Belgium.
• Ontstaan project Tokio 2020 zorgt
voor nieuwe motivatie en boost bij
huidige selectie op verschillende
niveaus (financieel, training,
uitstraling…)

Bedreigingen
• Zware, bijna onhaalbare, targets
vanuit Sport Vlaanderen aangezien
Azië in tafeltennis echt bovenaan
staat (top 8 wereld).
• Moeilijkere combinatie met hogere
studies (meisjes)
• Geen 24/24 beschikbaarheid van de
zaal waardoor kansen worden
ontnomen.
• Meer financiële middelen voor
sporten met medaillekansen
olympische spelen: wat met
tafeltennis?

-12 jarigen werking
In onze -12 jarigen werking worden de sterkste kinderen geselecteerd (VTTL-selectie) met de
bedoeling hen een extra aanbod te garanderen. Op dit moment garanderen wij dit extra
aanbod door diverse -12 jarigen stages doorheen het jaar. Op deze stages ligt het niveau
hoog door het meenemen van de juiste sparring, trainers en de sterkste jonge spelers in
Vlaanderen. Om onze kinderen voldoende te laten spelen staat er ook een degelijke
organisatie op poten, uitgezet door de VTTL, op het vlak van tornooien in Vlaanderen. Er zijn
provinciale, Vlaamse en nationale evenementen (in samenwerking met nationale bond) die
proberen het niveau op te krikken van onze jonge spelertjes. Bovendien werden er door een
expert fysieke schema’s op maat uitgewerkt. Wij merken dat er door dit aanbod telkens een
aantal getalenteerdere kinderen naar boven komen waarmee verder te werken valt in de
topsportschool.
Toch moeten we ook de problemen durven aan te kaarten. De enkelingen die uit onze
werking komen zijn onvoldoende. Diverse oorzaken liggen hier volgens ons aan de bron. Ten
eerste kunnen we stellen dat er in Vlaanderen nog heel wat clubs werken op een lager
niveau. Hiermee bedoelen we dat er bij de uitbouw op het vlak van trainingen, structuur,
competitie nog heel wat te winnen valt. Bovendien is ook de instroom in de clubs en in het
tafeltennis in het algemeen een groot probleem. Bovendien zijn er ook onvoldoende
financiële middelen waardoor (te) veel van de ouders moet komen. Aan ons om hier verder
oplossingen voor te vinden. Daarnaast kunnen wij door het minieme aanbod ook moeilijk
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rekenen op een gedreven samenwerking met de ouders. Er is een duidelijk tekort aan
topsportcultuur waarbij ouders en betrokkenen zeer snel vinden dat men zware
inspanningen doet. Wij betwisten niet dat ouders hun best niet doen maar wel dat men snel
tevreden is. Indien wij aan deze zaken kunnen werken denken wij meer kinderen tot een
hoger niveau te kunnen brengen waardoor de concurrentie groter wordt en men bereid is
om meer op te offeren voor onze sport. De beperkte instroom van nieuwe jonge kinderen
binnen tafeltennis zorgt ook voor problemen. Door een beperkte instroom, gecombineerd
met een beperkte clubwerking, creëren we te weinig sterke talenten om door te groeien
naar topsport.
Er zijn de laatste tijd echter wel wat nieuwe ontwikkelingen die onze sport vooruit kunnen
helpen. Ten eerste werd er de laatste jaren sterk ingezet op de problemen bij de instroom in
tafeltennis te verbeteren. Via gerichte projecten zoals Prins Pong en King Pong en de
samenwerking met Multimove proberen we zo snel mogelijk de kleinste kinderen te
motiveren om te kiezen voor onze sport. Bovendien zorgen de uitstekende resultaten van
Florian, Cedric, Robin en Laurens ook voor een nieuw elan. Met de aanstelling van een
nieuwe kracht op het vlak van de -12 jaar hopen we samen met de clubs een positieve weg
in te slaan zodat er meer doorstroming komt richting onze topsportschool.
We zijn ons echter bewust van onze tekorten en hopen de bedreigingen op het vlak van
kennisverlies (vertrek technisch directeur) en financiële mogelijkheden op te vangen door
bovenstaande initiatieven met een gemotiveerd, gedreven en vakkundig team. Volgende
aandachtspunten zijn belangrijk voor de komende beleidsperiode:
•
•
•
•
•

Instroom op jonge leeftijd verbeteren
Provinciale trainers werken meer gericht met benjamins/jonge kinderen
Verschuiving richting de VTTL-selectie: groter training en wedstrijdaanbod, financieel
interessanter
Bepalende rol voor de clubs: blijven versterken van de clubwerkingen
Uitwerken vakkundig fysiek programma op alle niveaus
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Topsportschoolwerking -18 jarigen
Zoals aangehaald bij de -12 jarigenwerking blijft de instroom van nieuwe spelers in de
topsportschool een probleem. In de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 was er geen
instroom in de topsportschool, in het schooljaar 2016-2017 was er 1 nieuwe leerling. In het
schooljaar 2017 – 2018 zullen er 4 nieuwe leerlingen zijn, 3 in de eerste graad, 1 in de
tweede graad.

Het programma van de topsportschool te Leuven is concurrentieel met dat van andere
Europese toplanden. De resultaten van de voorbije jaren hebben bewezen dat de individuele
en gerichte aanpak werkt. Zowel Cedric Nuytinck als Robin Devos hebben de topsportschool
tafeltennis vanaf de eerste graad gevolgd en zijn in 2016 de nummers één en twee van het
Belgische tafeltennis (bij ‘topsport senioren’ wordt hier verder op ingegaan). Ook Eline
Loyen, Lisa Lung en Margo Degraef volgden les op de topsportschool te Leuven vanaf de
eerste graad, ze maken intussen alle 3 deel uit van de nationale damesploeg (top 4 van
België). Lisa Lung haalde in 2014 zilver op de Europese Jeugdkampioenschappen. In 2016
werd Eline Loyen nummer 1 van België op 18-jarige leeftijd. Laurens Devos behaalde de
selectiecriteria voor de reguliere topsportschool en werd tegelijk Europees Kampioen (2015)
en Paralympisch Kampioen (2016) in klasse 9 van het Paralympisch tafeltennis, waar hij
momenteel op de tweede plaats staat op de wereldranking.
De topsportschool is gesitueerd in Leuven (KA Redingenhof): de school, internaat en de
trainingsfaciliteiten zijn op dezelfde plaats gelokaliseerd. De communicatie tussen de
topsportscoördinator en de school verliep vlot alsook de samenwerking tussen federatie en
internaat. Door de vele afwezigheden van tafeltennissers in de tweede en derde graad is het
belangrijk dat deze leerlingen optimaal ondersteund worden om hun verloren lesuren op te
vangen.
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Vermits tafeltennis een erg technische sport is, is een topsportschool noodzakelijk in de
eerste, tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Een high potential dient op 12jarige leeftijd al een voldoende groot trainingsvolume af te werken om aansluiting naar de
internationale top te kunnen maken. Momenteel biedt geen enkele club of structuur buiten
de topsportschool dit in Vlaanderen.

Topsport senioren (vervolmakingsfase)
Cedric Nuytinck en Robin Devos plaatsten zich net niet voor de Olympische Spelen te Rio, dit
door opgave van een aantal Aziatische wereldtoppers in het Aziatisch kwalificatietornooi. De
evolutie op de wereldranglijst is voor zowel Cedric Nuytinck als Robin Devos in stijgende lijn
(zie figuur hieronder). In oktober 2016 kwam Cedric Nuytinck de top 100 van de wereld
binnen, Robin Devos haalde in april 2016 de 103de plaats en staat niet ver af van zijn intrede
in de top 100. Op het Europees Kampioenschap voor landenteams werd de nationale
herenploeg kampioen in tweede divisie, met Cedric Nuytinck en Robin Devos als eerste en
tweede speler. Ook in het dubbelspel maakten Cedric Nuytinck en Robin Devos een enorme
stap op het internationaal toneel, momenteel staan ze op de elfde plaats van de
dubbelranking.

- Hoogste wereldranking Cedric Nuytinck (°1993)
- Hoogste wereldranking Robin Devos (°1994)

95 (oktober 2016)
103 (april 2016)

Met Ferenc Karsai en Dayong Wang hebben we twee trainers / coaches voor onze heren
seniors die in het verleden al meerdere malen bewezen hebben spelers naar de
internationale top en naar internationale topprestaties te kunnen leiden. Zo boekte Ferenc
Karsai meerdere malen successen met het nationaal team van Oostenrijk en loodste hij
Werner Schlager tot wereldkampioen in 2003. Mister Wang was jarenlang de coach van
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Jean-Michel Saive en haalde met hem de eerste plaats op de wereldranglijst. Ook de
samenwerking tussen beide trainers verloopt vlot en constructief in functie van onze spelers.
Ook de combinatie tussen Europese topcompetities (Robin Devos – Polen en Cedric Nuytinck
– Frankrijk) verloopt vlot en zorgt voor een positieve invloed op het niveau van onze spelers.
Het niet 24u op 24 beschikbaar zijn van een eigen tafeltennisinfrastructuur is niet optimaal
voor de periodes dat onze seniors trainen in Leuven.

Integraal topsportbeleid
De topsportafdeling van de Vlaamse Tafeltennisliga word geleid door de Technisch Directeur
Topsport Marc Closset.

Topsportcommissie
Topsportcommissie
Voorzitter (TD Topsport):
Afgevaardigde Landelijke Raad van Bestuur:
Afgevaardigde Technisch Comité:
Afgevaardigde spelers:
Afgevaardigde Sport Vlaanderen:
Afgevaardigde Medisch Comité:
Afgevaardigde trainers:

Marc Closset
Jacques Denys
André Lemaire
Cedric Nuytinck
Tommy Verlinde
Tom Dieussaert
Carlo Agnello

Trainersstaf
Ferenc Karsai
Alexei Smirnov
Carlo Agnello
Yannick Vostes
David Henkens
Tom Dieussaert

Seniors heren
Seniors heren
T&S
Seniors dames
U12 / T&S
T&S

Specialisten topsport & studie + seniorwerking
Tom Dieussaert
Rudi Heylen

Fysiek trainer / kinesitherapeut
Sportpsycholoog (seniors heren)
97

Beleidsplan Vlaamse Tafeltennisliga 2017-2020
Ticka (Jef Brouwers)
Paul Ponnet, team Blitz (VUB)
Wesley Van Den Noortgate

Sportpsycholoog (T&S, transitie)
Fysieke begeleiding
Bewegingsanalyse

Coördinator -12
Wesley Van Den Noortgate

Basisvorming en permanente vorming van topporttrainers
Carlo Agnello
- Olympiade 2016 – 2020 behaald Trainer A en Pedagogisch diploma
- Selectie ITTF Mentorship Program (High Performance) in Shanghai
https://www.ittf.com/2018/12/07/increasing-knowledge-aspiring-belgian-coach-visitsshanghai/
David Henkens
- 2019: initiator (in opleiding)
- 2021: Trainer B

Inzetten van de topsportwerking en- resultaten om de breedtesport te
versterken inzake sportparticipatie, kwaliteit van het sportaanbod,
sportkaderopleiding
Via het project Tokyo 2020 worden verschillende projecten georganiseerd om meer volk te
trekken naar de tafeltennissport. Door de herinvoering van de European League wedstrijden
zal ook hier promotie gebeuren naar het brede publiek toe. De wedstrijden van de nationale
dames- en herenploeg zullen afwisselend in Vlaanderen en Wallonië georganiseerd worden.
Alle resultaten van onze elitesporters en beloftevolle jongeren worden steeds verspreid via
onze website en Facebookpagina’s. De recente prestaties van Florian Van Acker en Laurens
Devos (T&S) hebben ook een grote impact gehad op het brede publiek en het aantrekken
van nieuwe spelers.

Het inzetten van de topsportwerking en –resultaten als middel inzake
de verhoging van de visibiliteit en uitstraling van Vlaanderen
- European League wedstrijden (nationale heren- en damesploeg) worden afwisselen in
Vlaanderen en Wallonië georganiseerd.
- De Belgium World Tour is intussen een begrip geworden op de internationale ITTF
kalender en wordt jaarlijks in De Haan georganiseerd.
- Onze elitesporters (Cedric Nuytinck en Robin Devos) spelen alle internationale tornooien
individueel met hun VTTL-uitrusting (met duidelijke weergave van het logo van Sport
Vlaanderen).
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Selectiecriteria jongens 2020 - 2021

Selectiecriteria meisjes 2020 – 2021
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Talentdetectie -12 jarigen: vroege instroom
Tafeltennis is een complexe technische sport waarin het niet meteen eenvoudig is voor
jonge kinderen om snel goede resultaten af te leveren. Toch is het belangrijk om al heel snel
de juiste trainingen te geven aan de juiste kinderen. Door het project Prins Pong
(kingpong.vttl.be ) en door de samenwerking met Multimove proberen we kinderen op
jonge leeftijd te betrekken binnen onze clubs. Daarnaast is het belangrijk om in te zetten op
het kindvriendelijke aspect binnen tafeltennis. Op deze manier vergroot de instroom van
jonge kinderen binnen onze clubs.
Het is aan de clubs om de meest talentvolle kinderen in samenspraak met de provinciale
trainers een degelijk aanbod te geven. Een gedegen scouting, op regelmatige momenten, is
hierbij dus van belang. Wanneer kinderen uitzonderlijk veel talent hebben geven wij hen een
plaats binnen de VTTL selectie. Het zijn de provinciale verantwoordelijken die aangeven of
kinderen sterk en getalenteerd genoeg zijn voor een extra aanbod (-9 jarigen). Vanaf 9 jaar
kunnen de spelers daarboven nog een extra aanbod krijgen door opgenomen te worden in
de VTTL-selectie. Vanaf het laatste jaar benjamin vinden wij het belangrijk dat er een
deelname is aan de Vlaamse evenementen. Nadien wordt een selectie gericht op de
resultaten al kan een deliberatie altijd mogelijk zijn.
Naast deze scouting werd er een gestandaardiseerd programma uitgewerkt waarbij kinderen
hun (vroege) ontwikkeling in kaart wordt gebracht. Door het implementeren van een
talentdetectie systeem willen wij zorgen voor een snelle opmerking van talenten. Deze
implementatie willen wij uitwerken door de volgende stappen te zetten:
1. Clubs moeten hun benjamins verplicht testen via de testbatterij om extra subsidies te
verkrijgen (jeugdsportfonds).
2. Op stages in Aarlen worden de nieuwe kinderen gescreend door het oog van de
trainers van de VTTL en de coördinator -12
3. Op de benjamindagen/trainingen worden de nieuwe benjamins gescreend via de
testbatterij
In de volgende beleidsperiode willen wij de volgende zaken bereiken bij de instroom met
jonge kinderen:
•
•
•
•

Sterke organisatie van benjamindagen en trainingen (-8 jaar) georganiseerd in alle
provincies.
Goede talentscreening voor talentdetectieprogramma dat wordt uitgevoerd op de
talenttrainingen maar ook binnen clubwerkingen (zie jeugdsportfonds).
Aan de hand van deze talentdetectie op zoek gaan naar meer getalenteerde jonge
kinderen om zo snel met hen aan de slag te kunnen.
Goede basiswerking garanderen voor de clubs via projecten als Prins Pong, King Pong
en Multimove.
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Talentuitwerking VTTL selectie
Onze provinciale werkingen en verantwoordelijken moeten zorgen voor een degelijke
doorstroming richting de topsportschool. Door gedegen screening en de focus op benjamins
bij de provinciale verantwoordelijken moeten we snel op de hoogte zijn van talenten binnen
onze provincies. Door trainingen binnen onze provinciale werkingen moeten zij snel kunnen
doorstromen richting de VTTL-selectie. Binnen deze VTTL selectie moet er ruimte gemaakt
worden voor een degelijk programma voor alle leeftijden. Het programma bevat
verschillende internationale tornooien, stages, uitgebreid trainingsprogramma op alle
vlakken…verderop in het ontwikkelingsprogramma kan je dit programma vinden. Wij merken
echter dat de kostprijs voor deze programma’s hoog oploopt voor de ouders. Om die reden
willen wij als VTTL investeren in deze kosten. Onze wens bestaat eruit om de ouders een
bijdrage te laten betalen van 750 euro voor een sterk programma met diverse stages,
internationale tornooien en individuele begeleiding. Op dit moment betaalt men hiervoor
ongeveer 1500 euro.
Er bevindt zich echter een hiaat binnen onze -12 jarigen werking op het vlak van fysieke
begeleiding. Wij merken dat jonge spelers vaak met een achterstand op fysiek vlak binnen
komen op de topsportschool. Dit moet al vroeger aangepakt worden door een
samenwerking tussen VTTL, ouders en trainers zodat er tijd en niveau gewonnen kan
worden. Om dit aan te pakken wensen wij bepaalde stappen te implementeren binnen onze
-12 jarigen werking, zeker met een voorkeur op onze meest talentvolle spelers in de VTTL
selectie.
1. Beeldanalyse (project Tom Dieussaert en Wesley Van De Noortgate): Dit project geeft
via video-analyse de problemen van jonge kinderen weer. Door hiervan gebruik te
maken weten we snel waar er tekorten zijn op het fysieke en technische vlak. Op de
stages in Aarlen zal er 2 x per jaar een video-analyse gebeuren van de meest
talentvolle spelers in aanloop naar de topsportschool. Deze analyse wordt bekeken
door Tommy Dieussaert die bijstuurt waar nodig en in samenspraak met coördinator,
ouders, speler, trainers …
a. Verantwoordelijke beelden (op stage): Wesley Van De Noortgate
b. Verantwoordelijke analyse: Wesley Van Den Noortgate en Tom Dieussaert
2. Opstellen opwarmingsprotocol opdat trainers (provinciaal en in de club) kunnen
terugvallen op een degelijke basis. De bedoeling is om kinderen en trainers een
aantal opwarmingsgewoontes aan te leren waardoor verschillende
lichaamshoudingen, vereisten en problemen vanzelf geoefend en verbeterd worden.
a. Opwarmingsprotocol: technische commissie in samenspraak met Tom
Dieussaert
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3. Meer inzetten op mobilisatie en stabilisatieschema’s. De bestaande schema’s zijn er
reeds maar moeten meer mee ondersteund worden door de ouders. Dit kan enkel
door duidelijker met hen te communiceren over deze zaken en over onze
verwachtingen.
a. Coördinatie: Wesley Van Den Noortgate
4. Bijscholing organiseren gegeven door Tom Dieussaert in verband met jaarplanning
fysiek. Dit moet samen met de provinciale verantwoordelijken verder worden
uitgewerkt. De bedoeling is om de sterkere trainers per provincie op regelmatige
basis bij te scholen.
a. Provinciale verantwoordelijken

Topsportschoolwerking
De ontwikkelingslijn van de Vlaamse Tafeltennisliga is zo opgebouwd dat de finaliteit van de
topsportschool ligt op minimaal het behalen van een A-klassement tot maximaal het
behalen van een top 4 plaats op de Europese ranglijst bij de junioren op 18 jarige leeftijd.
Deze finaliteit is een tussentijdse doelstelling op de ontwikkelingslijn richting het behalen
van de finaliteit van de topsportwerking, namelijk een plaats in de top 50 van de
wereldranglijst bij de senioren. In de vorige Olympiade waren er minimumklassementen
vanaf het tweede leerjaar van het secundair onderwijs. Er werden nieuwe
minimumklassementen / minimumdoelstellingen ontwikkeld vanaf 10-jarige leeftijd (zie
figuur selectiepiramide), hier werd zorgvuldig over nagedacht zodat de selectiepiramide op
een logische manier opgebouwd is.

Technisch Directeur Topsport: Marc Closset
Doelstelling
o Uitvoering van het topsportbeleid van de Vlaamse Tafeltennisliga
o Coördinatie van het topsportbeleid van de Vlaamse Tafeltennisliga: concrete
uitvoering van prestatie-en ontwikkelingsprogramma’s, het ontwikkelen van
initiatieven die leiden tot de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en bijsturing van
het topsportbeleid met als doelstelling een kader te creëren zodat de atleten op
een hoog niveau kunnen presteren en hun doelstellingen bereiken.
o Rapportering aan de voorzitter van de Vlaamse Tafeltennisliga
o Coördineren van alle personeelsleden binnen de prestatie- en
ontwikkelingsprogramma’s
o Aanspreekpunt zijn voor topsport voor de overheid, het bestuur, de Vlaamse
Tafeltennisliga en het werkveld
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Profiel
o Diplomavereisten: trainer A (of gelijkgesteld)
o Ervaring als topsporter /coach / technisch directeur in de tafeltenniswereld zijn
een meerwaarde
o Grondig inzicht in de complexiteit van de Vlaams / Belgische sportcontext
o Flexibele ingesteldheid
o Sterke analytische en probleemoplossende kwaliteiten en een goed
beoordelingsvermogen om de juiste besluitvorming te vergemakkelijken
o Zin voor verantwoordelijkheid: resultaat- en prestatiegerichtheid
o Een sterke, open communicatie hanteren binnen een team van medewerkers en
met externe partners
o Kunnen werken binnen een vooropgestelde structuur
Een jaarlijks evaluatiegesprek van de Technisch Directeur Topsport wordt gepland met de
Landelijke Raad van Bestuur. Dit is voorzien eind september.

Prestatieprogramma: seniors heren
PP1: Cedric Nuytinck
PP2: Dubbel gemengd
PP3: Robin Devos (team)
Lijst van elitesporters
- Cedric Nuytinck (PP1 & PP2)
- Robin Devos (PP3)
- Lisa Lung (PP2)
Prestatiedoelstellingen in apart Excel document.
Criteria om opgenomen te worden als Elitesporter binnen het programma
Zie selectiecriteria (piramide pagina 9).
Program driver
Technisch Directeur Topsport: Marc Closset.
Sporttechnische en sportwetenschappelijke omkadering
Trainer
Ferenc Karsai (0,20 VTE)
Alexei Smirnov (0,65 VTE)
Yannick Vostes
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Fysieke begeleiding
Fysiek programma en blessurepreventie: Tom Dieussaert
De einddoelstelling is om de globale performance van de atleet te verbeteren. Hiervoor
worden zwakke schakels in de individuele ketenwerking van de atleet opgezocht, zodat dit in
functie van de individuele atleet kan worden verbeterd.
De blessurepreventie gebeurt op basis van een individuele screening, in deze screening
worden zwakke schakels opgezocht die kunnen leiden tot blessures. De blessurepreventie
heeft als doel deze zwakke schakels zoveel mogelijk uit te schakelen, zodat de atleten een
langere en hogere trainingsarbeid aankunnen zonder nefaste adaptaties die leiden tot
blessures.
Kinesitherapie: Tom Dieussaert
Dir maakt onderdeel uit van de dagdagelijkse sportverzorging. Bij mogelijke blessures en
kwetsuren die toch ontstaan worden de atleten begeleid in hun revalidatie en indien
noodzakelijk wordt ook voor hen een revalidatieprogramma opgesteld.
Functioneel krachtprogramma Robin Devos: Tom Dieussaert
Functioneel krachtprogramma Cedric Nuytinck: Peter Duyck
Biomechanische opvolging: Tom Dieussaert
Analyse van de beweging en componenten van de beweging van de spelers, zodat op
bepaalde segmenten kan ingegrepen worden om tot verbetering te komen in de technische
uitvoering van de atleet op biomechanisch vlak (zie ook project beeldanalyse).
Posturale begeleiding: Tom Dieussaert
Dit heeft als doelstelling het verbeteren van de core stability en het verwijderen van
eventuele restricties op posturaal niveau bij de spelers (individueel programma).
Planning en periodisering: Tom Dieussaert
Zorgen voor een optimale evolutiecurve door het optimaal afstellen van de trainingsarbeid.
Medische Begeleiding
VUB – BLITS
Er is één labo-onderzoek voor alle leerlingen topsport en studie. Op basis van de screening
(2 maal per jaar: 1 globale en 1 tussentijdse als evaluatie) krijgen alle spelers een individueel
preventieprogramma (zie fysieke begeleiding – Tom Dieussaert).
Mentale begeleiding
Rudy Heylen
Individuele mentale begeleiding van Cedric Nuytinck.
Extra mentale begeleiding: € 2.700
Robin Devos: mentale begeleiding door Ticka (Jef Brouwers): € 2.700
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Beeldanalyse
Wesley Van Den Noortgate / Tom Dieussaert
Het objectiveren van de benodigdheden om op topniveau resultaten te behalen. De
verschillende bewegingen van topspelers worden geanalyseerd en opgedeeld in
verschillende deelsegmenten. Onze spelers worden getoetst aan dit referentiemateriaal
(individueel biomechanisch patroon), op basis hiervan komen de noden van onze spelers
naar voor.
Materiaal
- Persoonlijk spelerscontract met Tibhar
- Nieuwe ballen gebruikt op ITTF World Tour: € 750
Expertise
- Inclusie van ‘best practises’ (leren van andere landen): € 3.000
Beschrijving van de synergie in de werking met andere entiteiten
VTTL
De topsportcommissie van de Vlaamse Tafeltennisliga heeft een autonome bevoegdheid
over het topsportgebeuren binnen de federatie. De coördinatie van alles betreffende
topsport gebeurt vanuit de Vlaamse Tafeltennisliga: Technisch Directeur Topsport (algemene
coördinatie en planning in samenspraak met trainers), trainers, fysieke begeleiders, mentaal
begeleiders, bedienden (administratie),…
KBTTB
Selecties voor Open Kampioenschappen voor de senior heren worden gemaakt door de
topsportcommissie van de Vlaamse Tafeltennisliga. Deze dienen officieel bevestigd te
worden door de Nationale Top en Evenementen Commissie op nationaal niveau (KBTTB).
Selecties voor de nationale herenploeg worden gemaakt door de National Top en
Evenementencommissie (KBTTB). Het project 20-24 wordt gecoördineerd op nationaal
niveau (KBTTB). De coördinatie op nationaal vlak wordt gedaan door Marc Gijs.
Club
De combinatie van ons trainingsprogramma, een goeie afgestemde internationale kalender
en een Europese topcompetitie zorgen voor een ideale omgeving met het oog op het
behalen van de prestatieobjectieven.
Cedric Nuytinck: TT Hennebont (Frankrijk - PRO A)
Robin Devos: TTC Jülich (Duitsland – 1. Bundesliga)
Sport Vlaanderen
De Vlaamse Tafeltennisliga is als federatie aangesloten bij Sport Vlaanderen en onze
topsportwerking wordt van hieruit ook ondersteund. Tommy Verlinde is onze
contactpersoon bij Sport Vlaanderen en maakt ook deel uit van de topsportcommissie.
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BOIC
Via ABCD (project Be Gold) worden wij ook ondersteund voor de uitbouw van onze
topsportwerking.
Project 2024
Het project 2024 is een ambitieus en innovatief project, het is een mix van new management
en business school concepten. Het project in uniek binnen het mondiale
tafeltennislandschap. De doelstelling is het kwalificeren en resultaten halen met de
nationale heren- en damesploeg op de Olympische Spelen van Tokyo 2020. De spelersgroep
waarmee gewerkt wordt bestaat uit Cedric Nuytinck, Robin Devos, Florent Lambiet, Martin
Allegro (heren) en Eline Loyen, Lisa Lung, Nathalie Marchetti, Margo Degraef (dames). Een
team van vrijwilligers, in verschillende domeinen, wordt gecoördineerd vanuit de KBTTB.
Trainings- en wedstrijdprogramma komende 4 jaar + gedetailleerde kalender komend jaar
Trainingsprogramma (in theorie)
Maandag
Van
Tot
14:00

16:30

Dinsdag
van
tot
9:30
12:00
15:00 17:30

Woensdag
Van
tot
9:30
12:00
15:00 17:30

Donderdag
van
tot
9:30
12:00
15:00 17:30

Vrijdag
van
Tot
9:30
12:00
15:00 17:30

Dit weekprogramma (tafeltennis specifiek + fysiek programma) wordt nog aangevuld met
wekelijkse interclubwedstrijden en tornooien.
Wedstrijdprogramma 2020 (PP1, PP3)

8 weken stage internationaal heren 2020

1/01/2020 - 31/12/2020

A/p 3 Budget PP1: 8 000 € Bugdet PP3: 4 000 €

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ 1 coach/

World Team Qualification Event 2020

22/01/2020 – 26/01/2020

A/p 4 Budget PP1: 6 000 € Bugdet PP3: 2 000 €

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ 1 coach/ 1 kiné/

World Tour Platinum Duitsland 2020

28/01/2020 – 02/02/2020

A/p 1 Bugdet PP3: 1 000 €

Spelers en coach: R. Devos/

Europe Top 16 Cup 2020

08/02/2020 – 09/02/2020

A/p 3 Budget PP1: 2 250 €

Spelers en coach: C. Nuytinck/ 1 coach/ 1 kiné/

Challenge Plus Portugal 2020

12/02/2020 – 16/02/2020

A/p 1 Bugdet PP3: 1 000 €

Spelers en coach: R. Devos/
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World Tour Hongarije 2020

18/02/2020 – 23/02/2020

A/p 3 Budget PP1: 2 000 € Bugdet PP3: 1 000 €

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ 1 coach/

World Tour Platinum Qatar 2020

03/03/2020 – 08/03/2020

A/p 1 Bugdet PP3: 2 000 €

Spelers en coach: R. Devos/

Challenge Plus Oman 2020

11/03/2020 – 15/03/2020

A/p 1 Bugdet PP3: 2 000 €

Spelers en coach: R. Devos/

WK Team Korea 2020

22/03/2020 – 29/03/2020

A/p 4 Budget PP1: 9 000 € Bugdet PP3: 3 000 €

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ 1 coach/ 1 kiné/

Continental Team Qualification Event 2020

06/04/2020 – 12/04/2020

A/p 4 Budget PP1: 6 000 € Bugdet PP3: 2 000 €

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ 1 coach/ 1 kiné/

World Tour Platinum Japan 2020

21/04/2020 – 26/04/2020

A/p 1 Bugdet PP3: 2 000 €

Spelers en coach: R. Devos/

World Tour Hong Kong 2020

05/05/2020 – 10/05/2020

A/p 3 Budget PP1: 4 000 € Bugdet PP3: 2 000 €

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ 1 coach/

World Tour Platinum China 2020

12/05/2020 – 17/05/2020

A/p 3 Budget PP1: 4 000 € Bugdet PP3: 2 000 €

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ 1 coach/

World Single Qualification Event 2020

28/05/2020 – 31/05/2020

A/p 4 Budget PP1: 6 000 € Bugdet PP3: 2 000 €

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ 1 coach/ 1 kiné/

Olympische Spelen 2020

25/07/2020 – 07/08/2020

A/p 3 Budget PP1: 0 € Bugdet PP3: 0 €

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ 1 coach/

World Tour Tsjechië 2020

25/08/2020 – 30/08/2020

A/p 1 Bugdet PP3: 1 000 €

Spelers en coach: R. Devos/

World Tour Bulgarije 2020

01/09/2020 – 06/09/2020

A/p 3 Budget PP1: 2 000 € Bugdet PP3: 1 000 €

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ 1 coach/

EK enkel 2020

15/09/2020 – 20/09/2020

A/p 1 Bugdet PP3: 2 000 €

Spelers en coach: R. Devos/
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Challenge Plus België 2020

27/10/2020 – 31/10/2020

A/p 1 Bugdet PP3: 750 €

Spelers en coach: R. Devos/

World Tour Platinum Oostenrijk 2020

10/11/2020 – 15/11/2020

A/p 1 Bugdet PP3: 1 000 €

Spelers en coach: R. Devos/

Challenge Plus Canada 2020

01/12/2020 – 05/12/2020

A/p 3 Budget PP1: 4 000 € Bugdet PP3: 2 000 €

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ 1 coach/
Wedstrijdprogramma 2020 (PP2)

Stages 2020

01/01/2020 – 31/12/2020

A/p 3 Bugdet PP2: 3 000 €

Spelers en coach: C. Nuytinck/ L. Lung/ 1 coach/

World Tour Platinum Duitsland 2020

28/01/2020 – 02/02/2020

A/p 3 Bugdet PP2: 3 000 €

Spelers en coach: C. Nuytinck/ L. Lung/ 1 coach/

World Tour Platinum Qatar 2020

03/03/2020 – 08/03/2020

A/p 3 Bugdet PP2: 6 000 €

Spelers en coach: C. Nuytinck/ L. Lung/ 1 coach/

World Tour Platinum Japan 2020

21/04/2020 – 26/04/2020

A/p 3 Bugdet PP2: 6 000 €

Spelers en coach: C. Nuytinck/ L. Lung/ 1 coach/

Olympische Spelen 2020

25/07/2020 – 07/082020

A/p 3 Bugdet PP2: 0 €

Spelers en coach: C. Nuytinck/ L. Lung/ 1 coach/

EK enkel en gemengd 2020

15/09/2020 – 20/09/2020

A/p 4 Bugdet PP2: 8 000 €

Spelers en coach: C. Nuytinck/ L. Lung/ 1 coach/ 1 kiné/

Challenge Plus België 2020

27/10/2020 – 31/10/2020

A/p 3 Bugdet PP2: 2 250 €

Spelers en coach: C. Nuytinck/ L. Lung/ 1 coach/

World Tour Platinum Oostenrijk 2020

10/11/2020 – 15/11/2020

A/p 3 Bugdet PP2: 3 000 €

Spelers en coach: C. Nuytinck/ L. Lung/ 1 coach/

108

Beleidsplan Vlaamse Tafeltennisliga 2017-2020
Meerjarenplanning seniors
Jaar 4

W1
W2
W3
W4

W1
W2
W3
W4

JANUARI
Stage
Stage
OS Kwal
World
Tour
JULI
Stage
Stage
Stage
OS

FEBRUARI
World Tour

AUGUSTUS
OS

MAART
World Tour
World Tour
Stage
WK

APRIL
Stage
OS Kwal
World Tour

SEPTEMBER
World Tour
Stage
EK

OKTOBER

World Tour

MEI
Stage
World Tour
World Tour
OS Kwal
NOVEMBER

JUNI

Stage
DECEMBER
World Tour

World Tour
World Tour

Trainingsperiode
Wedstrijdperiode
Vakantie
Trainingsperiodes omvatten ook interclubwedstrijden in een Europese topcompetitie en de
voorbereiding hierop.
Begroting met duidelijke vermelding eigen bijdrage voor komende vier jaar
Zie bijlage begroting.
Evaluatie werking en resultaten prestatieprogramma heren 2018
Cedric Nuytinck
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Olympische ranking juli 2019: OR 28

Robin Devos

Olympische ranking juli 2019: OR 57
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Cedric Nuytinck
Cedric zetten een stap vooruit dit seizoen, hij vocht zich terug op de wereldranking en
bereikte opnieuw zijn hoogste ranking. Zijn wereldranking komt nu overeen met zijn
klassement. Hij heeft dit jaar vooral veel in vertrouwen gewonnen. Met zijn club Hennebont
heeft hij de ETTU-cup gewonnen (niet de Champions League). Hoogtepunten waren een erg
sterke World Tour Platinum Qatar (o.a. winst tegen top 10-speler) en goeie resultaten op de
Europese Spelen. We verwachten dat hij deze lijn zal doortrekken richting de Olympische
Spelen van Tokyo 2020. Tot nu toe is hij goed geplaatst om een ticket te boeken voor de
Olympische Spelen. Het is voor de Belgische ploeg ook belangrijk om zo een speler te
hebben als voorbeeld voor de anderen en als leider van de ploeg. Hij kan onze andere
spelers ook naar de top stuwen. Hij staat momenteel op een positie om de Europese top 16
te spelen, maar we zullen alles eraan doen om de Europese top 8 te bereiken, dit zal vooral
afhangen van kleine details.
Robin Devos
Robin had een goed seizoen en is dankzij enkele goeie resultaten momenteel tweede
Belgische speler op de wereldranking. Hij plaatste zich hierdoor ook voor de Europese
Spelen. Robin heeft zelf veel geld geïnvesteerd in het spelen van tornooien, hij traint ook
beter dan de voorbije jaren en is meer gefocust op zijn sport. In 2019 is hij “rijper” geworden
in zijn spel. We verwachten dat hij zal stijgen op de wereldranking en we geloven dat hij
potentieel heeft om een plaats te boeken voor de Olympische Spelen (hij zou nog een tiental
plaatsen moeten stijgen om de internationale criteria te behalen). Als nummer 2 is hij voor
de nationale ploeg ook erg belangrijk, de nummer 2 heeft een belangrijke rol en dient op 2-2
de beslissende wedstrijd te spelen.
Team
Onze Belgische nationale herenploeg is nog erg jong in zijn geheeld: Cedric Nuytinck, Robin
Devos, Florent Lambiet en Martin Allegro. We waren de tweede jongste ploeg die zich
geplaatst heeft voor de European Games (12 beste Europese ploegen). Cedric Nuytinck is de
echte leider van de ploeg, er is een goeie samenhang binnen de ploeg. Wanneer alle spelers
hun beste niveau kunnen halen tijdens dezelfde competitie is het mogelijk om grootse
prestaties af te leveren. Momenteel staat België op de 16de plaats op de Olympische ranking,
als alle stukjes van de puzzel samenvallen is een kwalificatie voor Tokyo zeker mogelijk. De
spelers dienen hiervoor ook nog individueel op de ranking te stijgen.
Wat betreft de trainers dienen Alexey Smirnov en Martin Bratanov nog beter samen te
werken en beter te communiceren, de kleine details zullen het verschil maken. Ook is het
belangrijk dat de sportieve bestuursleden op dezelfde golflengte zitten en dezelfde visie /
objectieven hebben met respect voor iedereen. We winnen en verliezen immers samen. De
Belgische ploeg kan zich plaatsen voor de Olympische Spelen en een top 8 ambiëren.
Dubbel gemengd
Cedric Nuytinck en Lisa Lung hebben in deze Olympische discipline veel wedstrijden nipt
verloren in de beginfase van het seizoen (verschillende World Tour tornooien, European
Games waar ze erg dichtbij een overwinning waren tegen het eerste reekshoofd, het WK in
Boedapest,…). Op de Challenge Plus in Nigeria hebben ze de halve finales bereikt. Cedric en
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Lisa hebben in 2019 nog iet genoeg samen getraind in functie van deze discipline. Het zal
één van de prioriteiten worden om deze dubbel, samen met hun trainers Alexey Smirnov en
Yannick Vostes, zo goed mogelijk voor te bereiden in functie van de Olympische Spelen
2020. Op tactisch vlak dient nog een beter spelschema gevonden te worden en dient er
constanter met hoge kwaliteit gespeeld te worden. We zullen er alles aan doen om
verschillende dubbelpartners uit te nodigen om deze discipline voor te bereiden. Momenteel
staat het dubbelpaar op de 29ste plaats op de Olympische ranking, waardoor ze zullen
kunnen strijden voor een ticketje voor Tokyo 2020 op de Olympische kwalificatietornooien.

Programma 2019

Stage Denemarken 2019

01/01/2019 – 11/01/2019

Spelers en coach: C. Nuytinck/A. Smirnov/

Stage Hongarije 2019

04/01/2019 – 11/01/2019

Spelers en coach: R. Devos/ F. Karsai/

World Tour Hongarije 2019

15/01/2019 – 20/01/2019

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ F. Karsai/ A. Smirnov/

Challenge Plus Portugal 2019

13/02/2019 – 17/02/2019

Spelers en coach: R. Devos/ A. Smirnov/

Challenge Spanje 2019

20/03/2019 – 24/03/2019

Spelers en coach: R. Devos/ A. Smirnov/

World Tour Qatar 2019

26/03/2019 – 31/03/2019

Spelers en coach: C. Nuytinck/ A. Smirnov/

Voorbereidingsstages WK Kroatië-Hongarije 2019

13/04/2019 – 18/04/2019

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ A. Smirnov/

WK 2019

21/04/2019 – 28/04/2019

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ A. Smirnov/ F. Karsai/

Challenge Servië 2019

01/05/2019 – 05/05/2019

Spelers en coach: R. Devos/

Challenge Slovenië 2019

08/05/2019 – 12/05/2019

Spelers en coach: R. Devos/ A. Smirnov/

Challenge Kroatië 2019

14/05/2019 – 18/05/2019

Spelers en coach: R. Devos/ F. Karsai/

World Tour China 2019

28/05/2019 – 02/06/2019

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ A. Smirnov/

World Tour Hong Kong 2019

04/06/2019 – 09/06/2019

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ A. Smirnov/
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World Tour Japan 2019

12/06/2019 – 16/06/2019

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/

European Games 2019

21/06/2019 – 30/06/2019

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ A. Smirnov/

Challenge Plus Nigeria 2019

07/08/2019 – 11/08/2019

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ Y. Vostes/

World Tour Bulgarije 2019

13/08/2019 – 18/08/2019

Spelers en coach: R. Devos/ M. Closset

Resterend programma 2019

World Tour Tsjechië 2019

20/08/2019 – 25/08/2019

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ M. Closset/ Y. Vostes/

Voorbereidingsstage EK 2019

26/08/2019 – 31/08/2019

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ A. Smirnov/

EK 2019

03/09/2019 – 08/09/2019

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ A. Smirnov/

World Tour Zweden 2019

01/10/2019 – 06/10/2019

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ 1 coach/

World Tour Duitsland 2019

08/10/2019 – 13/10/2019

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ 1 coach/

Challenge Polen 2019

16/10/2019 – 20/10/2019

Spelers en coach: R. Devos/ 1 coach/

World Tour Oostenrijk 2019

12/11/2019 – 17/11/2019

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ 1 coach/

Challenge Canada 2019 (?)

04/12/2019 – 08/12/2019

Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ 1 coach/
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Ontwikkelingsprogramma:
OP2: transitie Lisa Lung, Laurens Devos, Olav Kosolosky
Program driver
Technisch Directeur Topsport: Marc Closset.
Sporttechnische en sportwetenschappelijke omkadering
Trainer
Yannick Vostes (0,75 VTE)
Alexey Smirnov (0,35 VTE)
Fysieke begeleiding
Fysiek programma en blessurepreventie: Tom Dieussaert
De einddoelstelling is om de global performance van de atleet te verbeteren. Hiervoor
worden zwakke schakels in de individuele ketenwerking van de atleet opgezocht, zodat dit in
functie van de individuele atleet kan worden verbeterd.
De blessurepreventie gebeurt op basis van een individuele screening, in deze screening
worden zwakke schakels opgezocht die kunnen leiden tot blessures. De blessurepreventie
heeft als doel deze zwakke schakels zoveel mogelijk uit te schakelen, zodat de atleten een
langere en hogere trainingsarbeid aankunnen zonder nefaste adaptaties die leiden tot
blessures.
Kinesitherapie: Tom Dieussaert
Dit maakt onderdeel uit van de dagdagelijkse sportverzorging. Bij mogelijke blessures en
kwetsuren die toch ontstaan worden de atleten begeleid in hun revalidatie en indien
noodzakelijk wordt ook voor hen een revalidatieprogramma opgesteld.
Biomechanische opvolging: Tom Dieussaert
Analyse van de beweging en componenten van de beweging van de spelers, zodat op
bepaalde segmenten kan ingegrepen worden om tot verbetering te komen in de technische
uitvoering van de atleet op biomechanisch vlak (zie ook project beeldanalyse).
Posturale begeleiding: Tom Dieussaert
Dit heeft als doelstelling het verbeteren van de core stability en het verwijderen van
eventuele restricties op posturaal niveau bij de spelers (individueel programma).
Planning en periodisering: Tom Dieussaert
Zorgen voor een optimale evolutiecurve door het optimaal afstellen van de trainingsarbeid.
114

Beleidsplan Vlaamse Tafeltennisliga 2017-2020
Medische Begeleiding
VUB – BLITS
Er is één labo-onderzoek voor alle leerlingen topsport en studie. Op basis vande screening (2
maal per jaar: 1 globale en 1 tussentijdse als evaluatie) krijgen alle spelers een individueel
preventieprogramma (zie fysieke begeleiding – Tom Dieussaert).
Mentale begeleiding
Mentale begeleiding Lisa Lung: Ticka: € 1.800
Mentale begeleiding Laurens Devos: Ticka: € 1.000
Mentale begeleiding Olav Kosolosky: Ticka: €1.000
Beeldanalyse
Wesley Van Den Noortgate / Tom Dieussaert
Het objectiveren van de benodigdheden om op topniveau resultaten te behalen. De
verschillende bewegingen van topspelers worden geanalyseerd en opgedeeld in
verschillende deelsegmenten. Onze spelers worden getoetst aan dit referentiemateriaal
(individueel biomechanisch patroon), op basis hiervan komen de noden van onze spelers
naar voor.
Materiaal
- Persoonlijk contract met Tibhar.
- Nieuwe ballen gebruikt op ITTF World Tour: € 3.000
Expertise
- Analyse opslag/ontvangst en techniekanalyse: € 1.500
Selectiecriteria
Zie selectiecriteria (piramide pagina 99).
Lijst van atleten
- Lisa Lung
- Laurens Devos
- Olav Kosolosky
Trainings- en wedstrijdprogramma komende 4 jaar + gedetailleerde kalender komend jaar
Trainingsprogramma
*Voor Laurens Devos is dit in afwachting van zijn lessenrooster op school.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

08u15 – 11u00
15u30 – 18u00
08u15 – 11u00
15u30 – 18u00
14u00 – 16u30
18u00 – 20u30
08u15 – 11u00

Fysieke training
Tafeltennis
Tafeltennis
Tafeltennis
Tafeltennis
Tafeltennis
Tafeltennis
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Vrijdag

15u30 – 18u00
08u15 – 11u00
15u30 – 17u30

Tafeltennis
Fysieke training
Tafeltennis

Dit weekprogramma wordt nog aangevuld met wekelijkse interclubwedstrijden en
tornooien.
Wedstrijdprogramma 2020 LOP2

Stages 2020

1/01/2020 - 31/12/2020

A/p 3 Budget: 12 800 €

Spelers en coach: L. Lung/ L. Devos/ O. Kosolosky/ 1 coach/

World Team Qualification Event 2020

22/01/2020 – 26/01/2020

A/p 3 Budget: 3000 €

Spelers en coach: L. Lung/ L. Devos/ 1 coach/

Challenge Plus Portugal 2020

12/02/2020 – 16/02/2020

A/p 4 Budget: 4000 €

Spelers en coach: L. Lung/ L. Devos/ O. Kosolosky/ 1 coach/

World Tour Hongarije 2020

18/02/2020 – 23/02/2020

A/p 3 Budget: 3000 €

Spelers en coach: L. Lung/ L. Devos/ 1 coach/

EK U21 2020

04/03/2020 – 08/03/2020

A/p 3 Budget: 3000 €

Spelers en coach: L. Lung/ L. Devos/ 1 coach/

Challenge Polen 2020

11/03/2020 – 15/03/2020

A/p 3 Budget: 3000 €

Spelers en coach: L. Devos/ O. Kosolosky/ 1 coach/

WK Korea 2020

22/03/2020 – 29/03/2020

A/p 3 Budget: 6000 €

Spelers en coach: L. Lung/ L. Devos(?)/ 1 coach/

Continental Qualification Event 2020

06/04/2020 – 12/04/2020

A/p 3 Budget: 6000 €

Spelers en coach: L. Lung/ L. Devos (?)/ 1 coach/

Junior & Cadet Open België 2020

15/04/2020 – 19/04/2020

A/p 2 Budget: 1500 €

Spelers en coach: O. Kosolosky/ 1 coach/

Challenge Slovenië 2020

22/04/2020 – 26/04/2020

A/p 3 Budget: 3000 €

Spelers en coach: L. Devos/ O. Kosolosky/ 1 coach/

Challenge Thailand 2020

29/04/2020 – 03/05/2020

A/p 2 Budget: 4000 €

Spelers en coach: O. Kosolosky/ 1 coach/
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Challenge Kroatië 2020

28/04/2020 – 02/05/2020

A/p 2 Budget: 2000 €

Spelers en coach: L. Devos/ 1 coach/

World Junior Circuit Thailand 2020

05/05/2020 – 10/05/2020

A/p 2 Budget: 4000 €

Spelers en coach: O. Kosolosky/ 1 coach/

World Tour Hong Kong 2020

05/05/2020 – 10/05/2020

A/p 2 Budget: 4000 €

Spelers en coach: L. Lung/ 1 coach/

World Tour Platinum China 2020

12/05/2020 – 17/05/2020

A/p 2 Budget: 4000 €

Spelers en coach: L. Lung/ 1 coach/

EJK 2020

10/07/2020 – 19/07/2020

A/p 2 Budget: 2600 €

Spelers en coach: O. Kosolosky/ 1 coach/

Olympische Spelen 2020

25/07/2020 – 07/08/2020

A/p 2 Budget: 0 €

Spelers en coach: L. Lung/ 1 coach/

World Tour Tsjechië 2020

25/08/2020 – 30/08/2020

A/p 3 Budget: 3000 €

Spelers en coach: L. Lung/ O. Kosolosky/ 1 coach/

Paralympische Spelen 2020

26/08/2020 – 04/09/2020

A/p 2 Budget: 0 €

Spelers en coach: L. Devos/ 1 coach/

World Tour Bulgarije 2020

01/09/2020 – 06/09/2020

A/p 3 Budget: 3000 €

Spelers en coach: L. Lung/ O. Kosolosky/ 1 coach/

EK enkel 2020

15/09/2020 – 20/09/2020

A/p 2 Budget: 4000 €

Spelers en coach: L. Devos (?)/ 1 coach/

Top 10 Europa jeugd 2020

02//10/2020 – 04/10/2020

A/p 2 Budget: 1500 €

Spelers en coach: O. Kosolosky/ 1 coach/

Challenge Plus België 2020

27/10/2020 – 31/10/2020

A/p 3 Budget: 3000 €

Spelers en coach: L. Devos/ O. Kosolosky/ 1 coach/

WK Junioren 2020

29/11/2020 – 06/12/2020

A/p 2 Budget: 3000 €

Spelers en coach: O. Kosolosky/ 1 coach/

117

Beleidsplan Vlaamse Tafeltennisliga 2017-2020

Challenge Plus Canada 2020

01/12/2020 – 05/12/2020

A/p 3 Budget: 6000 €

Spelers en coach: L. Lung/ L. Devos/ 1 coach/
Meerjarenprogramma Lisa Lung
Jaar 4
W1
W2
W3
W4
W1
W2
W3
W4

JANUARI
Stage
Stage
OS Kwal
World Tour
JULI
Stage
Stage
OS

FEBRUARI

MAART
EK U21

World Tour
World Tour
AUGUSTUS
OS

World Tour

WK
SEPTEMBER
World Tour
EK
Stage
Stage

APRIL
Stage
OS Kwal
World Tour
OKTOBER
EK

MEI

JUNI

World Tour
World Tour
NOVEMBER

DECEMBER
World Tour

World Tour
World Tour

Trainingsperiode
Wedstrijdperiode
Vakantie

Begroting met duidelijke vermelding eigen bijdrage voor komende vier jaar
Zie bijlage begroting.

Evaluatie werking en resultaten OP 1 Lisa Lung
Lisa zit op dit moment in een overgangsperiode, ze heeft in juni haar diploma secundair
onderwijs behaald en heeft beslist om volgend jaar Sinologie te studeren aan de universiteit.
De besprekingen met carrièrebegeleiding van Sport Vlaanderen zijn goed verlopen, de
lesuren zullen worden aangepast in functie van de vele trainings- en wedstrijdmomenten. Ze
zal volgend jaar op het internaat van het Redingenhof blijven, dit zal op logistiek vlak voor
haar veel makkelijker zijn. Ook op sportief vlak zit ze in een overgangsperiode, ze moet nu de
overstap maken van de junioren naar de senioren. Ze bevindt zich in een grote groep van
spelers (vanaf positie 90 op de wereldranking tot positie 200) die allemaal potentieel
hebben. Lisa heeft heel veel mogelijkheden, maar ze heeft ook nog een lange weg af te
leggen. Momenteel twijfelt ze over zichzelf door deze transitieperiode, gelukkig kan ze nog
steed de beloftenreeksen meespelen op het internationale circuit. Dit is een extra kans om
wedstrijden en hierdoor ook zelfvertrouwen te winnen. De laatste tijd zijn er veel
veranderingen geweest voor haar op vlak van omkadering, met haar nieuwe trainer (Yannick
Vostes) is de samenwerking alvast op een goeie basis vertrokken. Hij is ervan overtuigd dat
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Lisa de top kan behalen, het is nu belangrijk om alle stukjes van de puzzel goed bij elkaar te
zetten. Ze moet nu beseffen dat ze harder zal moeten werken en dat niet alles vanzelf naar
haar zal toekomen, ze moet ook zelfstandiger worden en minder excuses verzinnen.
Haar resultaten zijn erg verschillend (veel hoogtes en laagtes). Ze staat momenteel op
positie 130 op de wereldranglijst, ze heeft hier de laatste tijd niet zo veel vooruitgang
geboekt, maar haar niveau op training is wel beter geworden. Ze dient nu stap voor stap het
niveau van op training in haar wedstrijden over te dragen. Iedereen zal zich 100% inzetten
zodat Lisa een kans heeft om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ze dient
ongeveer nog 50 plaatsen te stijgen om de internationale criteria te behalen, dit is moeilijk
maar niet onmogelijk. Volgens haar trainer is Parijs 2024 ook een realistischere doelstelling.
Men mag ook zeker niet vergeten dat Lisa slechts 20 jaar oud is en dat er tijd nodig is om de
technische, tactische en mentale basis op punt te stellen. Dit is van toepassing op iedere
jonge speler. Haar vastberadenheid is van essentieel belang en we zijn ervan overtuigd dat
het haar zal lukken.
WR Seniors

Olympische ranking juli 2019: OR 72
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WR U21

Programma 2019 Lisa Lung

Stage Dusseldorf 2019

02/01/2019 – 05/01/2019

Spelers en coach: L. Lung/ N. Kolarova/

World Tour Hongarije 2019

15/01/2019 – 20/01/2019

Spelers en coach: L. Lung/ A. Smirnov/ F. Karsai/

Stage Nederland 2019

21/01/2019 – 23/01/2019

Spelers en coach: L. Lung/ N. Kolarova/

Stage ITTF Portugal 2019

04/02/2019 – 10/02/2019

Spelers en coach: L. Lung/ N. Kolarova/

Challenge Plus Portugal 2019

13/02/2019 – 17/02/2019

Spelers en coach: L. Lung/ A. Smirnov/ M. Closset/

World Tour Hongarije 2019

15/01/2019 – 20/01/2019

Spelers en coach: L. Lung/ A. Smirnov/ F. Karsai/
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EK U21 2019

07/03/2019 – 10/03/2019

Spelers en coach: L. Lung/ N. Kolarova/

Challenge Spanje 2019

20/03/2019 – 24/03/2019

Spelers en coach: L. Lung/ A. Smirnov/

World Tour Qatar 2019

26/03/2019 – 31/03/2019

Spelers en coach: L. Lung/ A. Smirnov/

Stage Boulogne 2019

08/04/2019 – 12/04/2019

Spelers en coach: L. Lung/ N. Kolarova/

Stage Boulogne 2019

15/04/2019 – 18/04/2019

Spelers en coach: L. Lung/ N. Kolarova/

WK 2019

21/04/2019 – 28/04/2019

Spelers en coach: L. Lung/ N. Kolarova/

Challenge Slovenië 2019

08/05/2019 – 12/05/2019

Spelers en coach: L. Lung/ A. Smirnov/

EQL Eindrondes dames 2019

18/05/2019 – 19/05/2019

Spelers en coach: L. Lung/ M. Closset/

European Games 2019

21/06/2019 – 30/06/2019

Spelers en coach: L. Lung/ Y. Vostes/

Stage China 2019

05/07/2018 – 22/07/2018

Spelers en coach: L. Lung/

Challenge Plus Nigeria 2019

07/08/2019 – 11/08/2019

Spelers en coach: L. Lung/ Y. Vostes/

Stage Düsseldorf 2019

13/08/2018 – 16/08/2018

Spelers en coach: L. Lung/ Y. Vostes/
Resterend programma 2019

World Tour Tsjechië 2019

20/08/2019 – 25/08/2019

Spelers en coach: L. Lung/ Y. Vostes/

Stage EK 2019

26/08/2019 – 01/09/2019

Spelers en coach: L. Lung/ Y. Vostes/

EK 2019

03/09/2019 – 08/09/2019

Spelers en coach: L. Lung/ Y. Vostes/

World Tour Zweden 2019

01/10/2019 – 06/10/2019

Spelers en coach: L. Lung/ Y. Vostes/

World Tour Duitsland 2019

08/10/2019 – 13/10/2019

Spelers en coach: L. Lung/ Y. Vostes/
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Challenge Wit-Rusland 2019

30/10/2019 – 03/11/2019

Spelers en coach: L. Lung/ Y. Vostes/

World Tour Oostenrijk 2019

12/11/2019 – 17/11/2019

Spelers en coach: L. Lung/ Y. Vostes/

Challenge Plus Canada 2019

04/12/2019 – 08/12/2019

Spelers en coach: L. Lung/ Y. Vostes/
Evaluatie werking en resultaten OP 1 Laurens Devos
Laurens kende een goeie vooruitgang op speltechnisch vlak. Hij traint pas vanaf dit jaar mee
met de senioren en dit zie je ook in bepaalde aspecten van zijn spel die verbeterd zijn.
Laurens heeft potentieel om te stijgen op de wereldranking, maar daarvoor is het belangrijk
dat hij veel tornooien speelt en ervaring opdoet. Er dient in de toekomst een goed
evenwicht gevonden te worden tussen trainingen en wedstrijden. Laurens dient ook zelf een
betere balans te vinden tussen studie en sport, dit zal binnenkort besproken worden met
Sophie Hendrickx. Hij heeft in augustus ook ongelofelijk sterk gepresteerd op de Challenge
Plus in Nigeria en staat qua niveau erg dicht bij de nationale ploeg.
WR senior

WR U21
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Programma 2019 OP2 Laurens Devos
Stage Hongarije 2019
Spelers en coach: L. Devos/ F. Karsai/

04/01/2019 – 13/01/2019

World Tour Hongarije 2019
Spelers en coach: L. Devos/ F. Karsai/ A. Smirnov/

15/01/2019 – 20/01/2019

Challenge Plus Portugal 2019
Spelers en coach: L. Devos/ A. Smirnov/

13/02/2019 – 17/02/2019

EK U21 2019
Spelers en coach: L. Devos/ N. Kolarova/

07/03/2019 – 10/03/2019

Challenge Spanje 2019
Spelers en coach: L. Devos/ A. Smirnov/

20/03/2019 – 24/03/2019

Stage Kroatië 2019
Spelers en coach: L. Devos/ A. Smirnov/

13/04/2019 – 18/04/2019

Challenge Slovenië 2019
12/05/2019
Spelers en coach: L. Devos/ A. Smirnov/

08/05/2019 –

Challenge Kroatië 2019
Spelers en coach: L. Devos/ F. Karsai/

14/05/2019 – 18/05/2019

Challenge Plus Nigeria 2019
Spelers en coach: L. Devos/ Y. Vostes/

07/08/2019 – 11/08/2019

Voorbereidingsstage EK 2019
Spelers en coach: L. Devos/ A. Smirnov/

26/08/2019 – 31/08/2019

Challenge Paraguay 2019
Spelers en coach: L. Devos/ 1 coach/

10/09/2019 – 14/09/2019

World Tour Zweden 2019
Spelers en coach: L. Devos/ A. Smirnov/

01/10/2019 – 06/10/2019

World Tour Duitsland 2019
Spelers en coach: L. Devos/ A. Smirnov/

08/10/2019 – 13/10/2019

Challenge Polen 2019
Spelers en coach: L. Devos/ A. Smirnov/

16/10/2019 – 20/10/2019

Stage INSEP 2019
03/11/2019
Spelers en coach: L. Devos/

26/10/2019 –

World Tour Oostenrijk 2019
Spelers en coach: L. Devos/ A. Smirnov/

12/11/2019 – 17/11/2019

Challenge Canada 2019
Spelers en coach: L. Devos/ A. Smirnov/

04/12/2019 – 08/12/2019
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Doelgroep 2: topsport en studie
Program driver
Technisch Directeur Topsport: Marc Closset.
Sporttechnische en sportwetenschappelijke omkadering
Trainer
Carlo Agnello (1 VTE)
Tom Dieussaert (0,35 VTE)
David Henkens (0,25 VTE)
Fysieke begeleiding
Fysiek programma en blessurepreventie: Tom Dieussaert
De einddoelstelling is om de global performance van de atleet te verbeteren. Hiervoor
worden zwakke schakels in de individuele ketenwerking van de atleet opgezocht, zodat dit in
functie van de individuele atleet kan worden verbeterd.
De blessurepreventie gebeurt op basis van een individuele screening, in deze screening
worden zwakke schakels opgezocht die kunnen leiden tot blessures. De blessurepreventie
heeft als doel deze zwakke schakels zoveel mogelijk uit te schakelen, zodat de atleten een
langere en hogere trainingsarbeid aankunnen zonder nefaste adaptaties die leiden tot
blessures.
Kinesitherapie: Tom Dieussaert
Dit maakt onderdeel uit van de dagdagelijkse sportverzorging. Bij mogelijke blessures en
kwetsuren die toch ontstaan worden de atleten begeleid in hun revalidatie en indien
noodzakelijk wordt ook voor hen een revalidatieprogramma opgesteld.
Biomechanische opvolging: Tom Dieussaert
Analyse van de beweging en componenten van de beweging van de spelers, zodat op
bepaalde segmenten kan ingegrepen worden om tot verbetering te komen in de technische
uitvoering van de atleet op biomechanisch vlak (zie ook project beeldanalyse).
Posturale begeleiding: Tom Dieussaert
Dit heeft als doelstelling het verbeteren van de core stability en het verwijderen van
eventuele restricties op posturaal niveau bij de spelers (individueel programma).
Planning en periodisering: Tom Dieussaert
Zorgen voor een optimale evolutiecurve door het optimaal afstellen van de trainingsarbeid.
Medische Begeleiding
VUB – BLITS
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Er is één labo-onderzoek voor alle leerlingen topsport en studie. Op basis van de screening
(2 maal per jaar: 1 globale en 1 tussentijdse als evaluatie) krijgen alle spelers een individueel
preventieprogramma (zie fysieke begeleiding – Tom Dieussaert).
Mentale begeleiding
Jef Brouwers (Ticka): 6.000 €
Deze mentale begeleiding is gericht op specifieke noden van de spelers.
Beeldanalyse
Wesley Van Den Noortgate / Tom Dieussaert
Het objectiveren van de benodigdheden om op topniveau resultaten te behalen. De
verschillende bewegingen van topspelers worden geanalyseerd en opgedeeld in
verschillende deelsegmenten. Onze spelers worden getoetst aan dit referentiemateriaal
(individueel biomechanisch patroon), op basis hiervan komen de noden van onze spelers
naar voor.
Materiaal
- Contract Tibhar – VTTL voor leerlingen topsport en studie, bij het instappen in de
topsportschool krijgt iedere leerling volgend materiaal: 10 rubbers, 2 frames, 1 liter lijm, 4
shirts, 4 trainingshirts, 2 shorts, 3 paar sokken, 1 trainingspak, 2 paar schoenen en 1
sporttas.
- Extra ballen gebruik op ITTF World Junior Circuit en ITTF Challenge Series: € 2.500
Expertise
- Analyse opslag/ontvangst en techniekanalyse: € 1.500
Selectiecriteria
Zie selectiecriteria (piramide pagina 99).
Lijst van beloftevolle jongeren
- Julie Van Hauwaert
- Sara Devos
- Tom Closset
- Per Gevers
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Trainings- en wedstrijdprogramma komende 4 jaar + gedetailleerde kalender komend jaar
Trainingsprogramma
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08u15 – 11u00
15u30 – 18u00
08u15 – 11u00
15u30 – 18u00
14u00 – 16u30
18u00 – 20u30
08u15 – 11u00
15u30 – 18u00
08u15 – 11u00
15u30 – 17u30

Fysieke training
Tafeltennis
Tafeltennis
Tafeltennis
Tafeltennis
Tafeltennis
Tafeltennis
Tafeltennis
Fysieke training
Tafeltennis

Dit weekprogramma wordt aangevuld met wekelijkse interclubwedstrijden en tornooien.
Wedstrijdprogramma 2020

Stages 2020

01/01/2020 – 31/12/2020

Budget: 5 000€

Spelers en coach: Spelers T&S/

Junior & Cadet Open Italië 2020

11/03/2019 – 15/03/2019

A/p 5 Prijs/p: 750 € Budget: 3 750€

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ C. Agnello/ D. Henkens/

Junior & Cadet Open België 2020

15/04/2019 - 19/04/2019

A/p 6 Prijs/p: 400 € Budget: 2 400 €

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ P. Gevers/ C. Agnello/ D. Henkens/

Junior & Cadet Open Frankrijk 2020

22/04/2019 – 26/04/2019

A/p 6 Prijs/p: 500 € Budget: 3 000 €

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ P. Gevers/ C. Agnello/ D. Henkens/

Junior & Cadet Open Thailand 2020

05/05/2019 – 10/05/2019

A/p 5 Prijs/p: 1 000 € Budget: 5 000 €

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ C. Agnello/ D. Henkens/

Junior & Cadet Open Polen 2020

27/05/2019 – 31/05/2019

A/p 5 Prijs/p: 750 € Budget: 3 750 €

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ C. Agnello/ D. Henkens/

Voorbereidingsstage EJK 1 2020

22/06/2020 – 26/06/2020

A/p 7 Prijs/p: 300 € Budget: 2 100 €

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ A. Sow/ T. Closset/ P. Gevers/ C. Agnello/ D.
Henkens/

Voorbereidingsstage EJK 2 2020

29/06/2020 – 03/07/2020

A/p 7 Prijs/p: 300 € Budget: 2 100 €

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ A. Sow/ T. Closset/ P. Gevers/ C. Agnello/ D.
Henkens

126

Beleidsplan Vlaamse Tafeltennisliga 2017-2020

Voorbereidingsstage EJK 3 2020

06/07/2020 – 09/07/2020

A/p 7 Prijs/p: 300 € Budget: 2 100 €

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ A. Sow/ T. Closset/ P. Gevers/ C. Agnello/ D.
Henkens

EJK 2020

10/07/2020 – 19/07/2020

A/p 7 Prijs/p: 1 300 € Budget: 9 100 €

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ A. Sow/ T. Closset/ 1 coach/ D. Henkens/ M. Closset/
* Olav Kosolosky/ Carlo Agnello in transitieprogramma

Voorbereidingsstage Oostende 1 2020

10/08/2020 – 14/08/2020

A/p 8 Prijs/p: 400 € Budget: 2 400 €

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ P. Gevers/ C. Agnello/ D. Henkens/ 2
sparring/

Voorbereidingsstage Oostende 2 2020

17/08/2020 – 21/08/2020

A/p 8 Prijs/p: 400 € Budget: 2 400 €

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ P. Gevers/ C. Agnello/ D. Henkens/ 2
sparring/

Voorbereidingsstage Oostende 3 2020

24/08/2020 – 28/08/2020

A/p 8 Prijs/p: 400 € Budget: 2 400 €

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ P. Gevers/ C. Agnello/ D. Henkens/ 2
sparring/

Top 10 Europa jeugd Berlijn 2020

02/10/2020 – 04/10/2020

A/p 3 Prijs/p: 750 € Budget: 2 250 €

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ D. Henkens/
* Olav Kosolosky/ Carlo Agnello in transitieprogramma

Internationaal Jeugdtornooi Champagne Ardenne 2020

te bepalen

A/p 3 Prijs/p: 200 € Budget: 600 €

Spelers en coach: P. Gevers/ 1 coach/

Junior & Cadet Open Kroatië 2020

01/09/2019 – 06/09/2019

A/p 5 Prijs/p: 750 € Budget: 3 750 €

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ C. Agnello/ D. Henkens/

Junior & Cadet Open Servië 2020

16/09/2019 – 20/09/2019

A/p 6 Prijs/p: 750 € Budget: 4 500 €

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ P.Gevers/ C. Agnello/ D. Henkens/

Internationaal Jeugdtornooi Namen 2020

31/10/2020 – 01/11/2020

A/p 6 Prijs/p: 150 € Budget: 900 €

Spelers en coach: T. Closset/ J. Van Hauwaert/ S. Devos/ P. Gevers/ 2 coach/

Junior & Cadet Open Hongarije 2020

06/11/2020 – 10/11/2020

A/p 5 Prijs/p: 750 € Budget: 3 750 €

Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ C. Agnello/ D. Henkens/

WJK 2019 Portugal

29/11/2020 – 06/12/2020

* Olav Kosolosky/ Carlo Agnello in transitieprogramma

127

Beleidsplan Vlaamse Tafeltennisliga 2017-2020
Begroting met duidelijke vermelding eigen bijdrage voor komende vier jaar
Zie bijlage begroting.
Meerjarenplanning
JANUARI
Stage
T&S
T&S
T&S
JULI
W1 Stage / EJK
W2
EJK
W3
W4
W1
W2
W3
W4

FEBRUARI
T&S
T&S
Open
T&S
AUGUSTUS
Stage
Stage
Stage

MAART
T&S
Open
T&S
T&S
SEPTEMBER
T&S
T&S
T&S
T&S

APRIL
Open
Stage
T&S
OKTOBER
T&S
T&S
T&S
T&S

MEI
T&S
T&S
T&S
NOVEMBER
Open
Open
T&S
T&S

JUNI
Stage
Stage
Stage
DECEMBER
WJK

Trainingsperiode
Examens
Wedstrijdperiode
Vakantie
Bij de meerjarenplanning voor de leerlingen van de topsportschool ligt deze ieder jaar
meestal in dezelfde lijn, mits enkele mogelijke verschuivingen in functie van de ingeschreven
leerlingen.
Evaluatie werking en resultaten prestatieprogramma heren 2019
David Henkens werd als nieuwe trainer aangenomen om de kloof tussen de -12
jarigenwerking en de topsportschool te verkleinen. De integratie van David in de
topsportschoolwerking verloopt vlot, ondanks weinig ervaring op vlak van training en
coaching. David heeft een open houding en is bereid te luisteren en bij te leren van de
andere trainers, zowel op nationaal als internationaal vlak. Hij is momenteel bezig met zijn
opleiding initiator en de opleiding trainer B staat op korte termijn gepland. David is dit jaar A
speler geworden en komt al enkele jaren als sparring op de topsportschool, hij kende de
werking dus al vrij goed. David heeft voornamelijk gewerkt met de meisjes van de
topsportschool (Julie, Sara en Awa), dit was in het begin niet altijd makkelijk, maar hij is
gegroeid in zijn rol en heeft mooi werk geleverd.
Er werden sinds dit seizoen ook stappen gezet richting mentale begeleiding van de spelers in
samenwerking met de organisatie Ticka (Jef Brouwers en Jon Strubbe). Deze begeleiding
richt zich vooral op wedstrijdsituaties (high performance), maar ook op trainingssituaties.
Het trainen en leven in groep is voor de jongeren van de topsportschool een groot werkpunt
waar we veel aandacht aan besteden om de kwaliteit van de trainingen te verbeteren.
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Per Gevers was dit schooljaar de enige instromer in de topsportschool. Het eerste deel van
het seizoen was voor Per niet altijd evident en er ontstond wat twijfel, zowel bij de speler als
bij de trainers. Na een grondige evaluatie toonde Per in het tweede deel van het seizoen een
grote vooruitgang qua mentaliteiten spelniveau. Hij balanceert nog steeds op de rand van de
minimumdoelstellingen, maar de trainers geloven in zijn capaciteiten. Het is aan Per om zich
nu verder te bewijzen.
Julie Van Hauwaert, Sara Devos en Tom Closset hebben dit seizoen bewezen hun plaats in de
topsportschool te verdienen. De meisjes zijn op het voorbije EJK (juli) als tiende geëindigd bij
de kadetten, beide meisjes zijn nog eerstejaars. Dit is hoopgevend naar volgend seizoen toe.
Dit jaar was het eerste jaar dat ze volwaardig op het internationale jeugdcircuit
meedraaiden, we hebben ook hier een positieve evolutie gezien naar het einde van het
seizoen toe. Kwalificatie voor de Europese Top 10 Jeugd wordt naar volgend seizoen
absoluut een voorwaarde voor de meisjes. Julie Van Hauwaert is na het EJK 12 de van Europa
van haar leeftijd en jonger, Sara Devos 15de. Tom Closset heeft zich als miniem geplaatst in
de nationale kadettenploeg voor het EJK. Hij heeft zich ondanks een benadeelde situatie
heel matuur opgesteld in functie van de ploeg en heeft hier ook veel ervaring opgedaan. Hij
werd in 2019 ook geselecteerd voor het ETTU Development programma U13. Hij heeft qua
spelniveau goeie stappen gezet dit seizoen en zal volgend seizoen slechts eerste jaar kadet
zijn. Na het EJK is Tom Closset 11de van zijn leeftijd en jonger in Europa. Bij de drie spelers
wordt een hogere bewustwording van het fysieke programma erg belangrijk.
Olav Kosolosky heeft de lijn richting de Europese top doorgetrokken (ER8), enkel 1 maand
voor het EJK is hij opnieuw naar de 9de plaats gezakt door de deelname van een concurrent
aan een zwakker tornooi op een ander continent. Hij heeft zijn waarde en vooruitgang
bewezen met verschillende medailles op het ITTF Junior Circuit (goud team Tsjechië, brons
team Servië, brons team Thailand, brons team EJK). Hij was dit seizoen de meest constante
Belgische junior op het internationale circuit. Na het EJK zal Olav verder geïntegreerd
worden in de seniorenwerking van de VTTL, dit werd met hem besproken na het EJK met
Marc Closset en Carlo Agnello.
Voor volgend schooljaar waren er 2 kandidaturen voor de topsportschool: Jelle Campers en
Siebe De Winter. Siebe De Winter heeft zijn kandidatuur zelf ingetrokken wegens
aanslepende blessures. Jelle Campers haalde de minimumdoelstellingen niet en zijn
kandidatuur werd niet aanvaard door de topsportcommissie. We blijven onze visie volgen en
investeren in spelers waarin we geloven dat ze de Europese en wereldtop kunnen bereiken.
Er is uitstroom van 2 spelers uit de topsportschool: Lisa Lung (zat al in het
transitieprogramma) en Olav Kosolosky. Lisa Lung zal Sinologie studeren en Olav Kosolosky
geschiedenis. Er wordt voor beide spelers bekeken hoe deze studies en topsport zo optimaal
mogelijk gecombineerd kunnen worden.
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Programma 2019
Stage Hongarije 2019
Spelers en coach: O. Kosolosky/ F. Karsai/

04/01/2019 – 14/01/2019

Junior & Cadet Open Tsjechië 2019
13/02/2019 – 17/02/2019
Spelers en coach: O. Kosolosky/ J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ C. Agnello/ D. Henkens/
Internationaal Jeugdtornooi Roncq 2019
Spelers en coach: P. Gevers/ J. Willems/

24/02/2019 – 24/02/2019

Stage Oostenrijk 2019
Spelers en coach: O. Kosolosky/ F. Karsai/

04/03/2019 – 08/03/2019

Stage ETTU Tsjechië 2019
Spelers en coach: T. Closset/ C. Agnello/

03/03/2019 – 10/03/2019

Stage Roemenië 2019
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ P. Nijs/

04/03/2019 – 11/03/2019

Junior & Cadet Open Italië 2019
Spelers en coach: O. Kosolosky/ C. Agnello/

20/03/2019 – 24/03/2019

Junior & Cadet Open Frankrijk 2019
10/04/2019 – 14/04/2019
Spelers en coach: O. Kosolosky/ S. Devos/ A. Sow/ T. Closset/ C. Agnello/ D. Henkens/
Junior & Cadet Open België 2019
15/04/2019 – 19/04/2019
Spelers en coach: O. Kosolosky/ J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ A. Sow/ P. Gevers/ C. Agnello/
D. Henkens/
Stage Kroatië 2019
Spelers en coach: T. Closset/ C. Agnello/

22/04/2019 – 26/04/2019

Milenij Open 2019
Spelers en coach: T. Closset/ C. Agnello/

28/04/2019 – 29/04/2019

Junior & Cadet Open Thailand 2019
Spelers en coach: O. Kosolosky/ C. Agnello/

15/05/2019 – 19/05/2019

Junior & Cadet Open Polen 2019
22/05/2019 – 26/05/2019
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ D. Henkens/ M. Closset/
Jeugd Open Praag 2019
Spelers en coach: P. Gevers/ J. Willems/

24/05/2019 – 26/05/2019

Voorbereidingsstage EJK jongens 1 Blegny 2019
Spelers en coach: O. Kosolosky/ T. Closset/ C. Agnello/

19/06/2019 – 26/06/2019

Voorbereidingsstage EJK jongens 2 Blegny 2019
Spelers en coach: O. Kosolosky/ T. Closset/ C. Agnello/

29/06/2019 – 04/07/2019

Voorbereidingsstage EJK meisjes 1 Nancy 2019
20/06/2019 – 28/06/2019
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ A. Sow/D. Henkens/
Voorbereidingsstage EJK meisjes 2 Spa 2019
01/07/2019 – 04/07/2019
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ A. Sow/ D. Henkens/
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EJK 2019
07/07/2019 –
16/07/2019
Spelers en coach: O. Kosolosky/ T. Closset/ J. Van Hauwaert/ S. Devos/ A. Sow/ D. Henkens/ C.
Agnello/ M. Closset/
Resterend programma 2019
Voorbereidingsstage Oostende 1 2019
12/08/2019 – 16/08/2019
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ A. Sow/ T. Closset/ P. Gevers/ C. Agnello/ D. Henkens/
Voorbereidingsstage Oostende 2 2019
19/08/2019 – 23/08/2019
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ A. Sow/ T. Closset/ P. Gevers/ C. Agnello/ D. Henkens/
Voorbereidingsstage Oostende 3 2019
26/08/2019 – 30/08/2019
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ A. Sow/ P. Gevers/ D. Henkens/
Eurominichamps 2019
Spelers en coach: P. Gevers/ P. Geerts/

23/08/2019 – 25/08/2019

Stage ETTU Luxemburg 2019
Spelers en coach: T. Closset/ C. Agnello/

26/08/2019 – 31/08/2019

Junior & Cadet Open Kroatië 2019
Spelers en coach: O. Kosolosky/ 1 coach/

18/09/2019 – 22/09/2019

Junior & Cadet Open SRB/MAC/SLO te bepalen 2019
Te bepalen
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ C. Agnello/ 1 coach/
Europese Top 10 Junior Nederland 2019
Spelers en coach: O. Kosolosky/ C. Agnello/

04/10/2019 – 06/10/2019

Challenge Polen 2019
Spelers en coach: O. Kosolosky/ 1 coach/

16/10/2019 – 20/10/2019

Junior & Cadet Open Hongarije 2019
06/11/2019 – 10/11/2019
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ T. Closset/ C. Agnello/ 1 coach/
Stage ETTU Thailand 2019
Spelers en coach: O. Kosolosky/ C. Agnello (?)/

16/11/2019 – 22/11/2019

WJK Thailand 2019
Spelers en coach: O. Kosolosky/ C. Agnello/

24/11/2019 – 01/12/2019

Stage ETTU U13 2019
Spelers en coach: T. Closset/ 1 coach/

01/12/2019 – 08/12/2019

Stage Merelbeke 2019
26/12/2019 – 29/12/2019
Spelers en coach: J. Van Hauwaert/ S. Devos/ A. Sow/ T. Closset/ P. Gevers/ C. Agnello/ D. Henkens/
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Doelgroep 3: -12 jarigen (VTTL selectie)
Program driver
Technisch Directeur Topsport: Marc Closset.
Werknemers
Coördinator/jeugdtrainer -12 jarigen: Wesley Van Den Noortgate
Jeugdtrainers VTTL selectie (0.5 VTE): gekozen door de coördinator VTTL-selectie
• Wekelijkse individuele begeleiding voor onze grootste talenten
Sporttechnische omkadering: Jo Willems
Sportwetenschappelijke omkadering (kinesist en biomechanica): Tom Dieussaert
Selectiecriteria
Talentvolle jongeren worden gekozen in samenspraak met de provinciale trainers (algemene
werking) en de topsportcommissie.
Lijst van beloftevolle jongen en geïdentificeerde topsporters (= VTTL-selectie 2018/2019)
A-Kern:
-

Vitja Lutsenko (2008)
Vertommen Thomas (2009)
Lewyckyj Lessia (2009)
Lotte Nuyttens (2009)
Eling Jamie (2009)
De Meyer Kathe (2009)
Lemaire Louis-Victor (2010)

B-kern:
-

Vandecasteele Sander (2010)
Gevers Dag (2010)
Aelst Ella (2010)

De topsportcommissie besliste om bij de -12 jarigen te werken met een A-kern en een Bkern. De A-kern van de VTTL-selectie krijgt extra financiële ondersteuning voor stages, extra
wekelijkse individuele trainingen en kansen om zich te bewijzen op internationale tornooien.
De B-kern wordt uitgenodigd voor dag-stages en stages. Het is de bedoeling om hen van
kortbij op te volgen zodat we bij een goede progressie hen snel bij de A-kern kunnen
voegen.
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Training en wedstrijdprogramma
Heren
LEEFTIJD
Minimum klassement
TOTAAL Aantal uren
training
Individuele training
Provinciale training
Clubtraining + extra
Tornooien
Competitie

PM1
PM1 = E4/E
8

PM2
E0/D
9

M1
D2/C
10

2
4
2
VJC/NJC
Op niveau

3
4
2

3
4
3
NJC
2de/1ste provinciale

4de/3de

VJC/NJC
provinciale

M2
C2/B
Topsportschool

NJC
Landelijke of
nationale

Dames
LEEFTIJD
Minimum klassement
TOTAAL Aantal uren
training
Individuele training
Provinciale training
Clubtraining + extra
Tornooien
Competitie

BEN/PM1
PM1 = D4
8

PM2
D2/D0
9

M1
C
10

2
4
2
VJC/NJC
Op niveau

3
4
2
VJC/NJC
de
4 provinciale

3
4
3
NJC
de
3 prov/landelijke
dames

M2
B
Topsportschool

2de

NJC
prov/nationale
dames

Budget individuele trainingen 2020:
7 spelers x 40 weken x 3 uur training = 720 uur training
speculatie 4 nieuwe instroom vanaf juli 2020 x 20 weken x 3 uur training = 240 uur training
Totaal individuele training =720 uur training x 25 euro = 24000 euro
Jaarprogramma VTTL-selectie internationaal
Aantal deelnemers hangt af van budget en mogelijkheden van het tornooi zelf.
Tornooien internationaal 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tornooi Roncq
Tornooi Luik
Tornooi Praag
Tornooi Leuven
Euro-Minichamps
Tornooi Champagne Ardennes
Tornooi Namen
Tornooi Grand Est
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Evaluatie -12 jarigen 2019 (tot nu toe)
Onze -12 jarigen deden het goed in jaargang 2019. Vooral met Vitja Lutsenko kunnen we in
de toekomst nationaal en internationaal goede resultaten halen. Daarnaast was er ook de
ontbolstering van Per Gevers in de topsportschool waarbij zijn niveau serieus werd
opgekrikt. We merken ook duidelijk dat Vlaanderen steeds meer en meer de podiums
behaald op de verschillende nationale evenementen. Dit jaar waren er bv. de gouden
medaille voor Vitja Lutsenko bij de jongens PM en de zilveren medaille van Lessia Lewyckyj
als 1ste jaars preminiem. Ook in de breedte scoren we beter dan voorheen.
Een kort overzichtje per leeftijd (gebaseerd op de youth ranking)
•
•
•
•
•
•

Per Gevers (2007): nr. 3 op de youth ranking 2007
Vitja Lutsenko (2008): nr. 1 op de youth ranking 2008
Thomas Vertommen (2009): nr. 2 op de youth ranking 2009
Jamie Eling (2009): nr. 3 op de youth ranking 2009
Lessia Lewyckyj (2009): nr. 1 op de youth ranking 2009
Lotte Nuyttens (2009): nr. 4 op de youth ranking 2009

Deze resultaten tonen aan dat we het potentieel hebben om de komende jaren enkele
spelers te laten doorstromen richting topsport. Daarnaast werden er met Kathe De Meyer
(2009) en Louis Victor Lemaire (2010) 2 zeer talentvolle ontdekkingen gedaan die het beste
doen vermoeden voor de toekomst. Een 4 tal jaren geleden werd beslist om steeds sneller
en meer in te zetten op zeer jonge kinderen. Dit begint zijn vruchten af te werpen.
Er zijn echter ook enkele negatieve uitschieters. Jelle Campers (2007) behaalde niet het
gewenste niveau om aan te sluiten in het topsportverhaal. Voor Siebe De Winter (2007) ligt
dat wat anders. Hij diende in november geblesseerd af te haken en lag het hele seizoen in de
lappenmand. Daarnaast werd ook de samenwerking met Evy Vandecasteele stopgezet
vanwege een te beperkt niveau.
Op internationaal vlak was er de winst van Per Gevers in Leuven en de vele mooie
ereplaatsen. De nieuwe generatie heeft nog moeilijkheden om de stap te zetten richting
internationaal succes. Vooral Vitja lijkt een zekerheid richting topsport. Bij de andere spelers
liggen de verwachtingen hoog maar het is nog afwachten hoe zij zullen omgaan met de
opgelegde druk en trainingsuren.
Tornooi Internationaal 2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Januari 2019: internationaal Ronq: 1000 euro
Februari 2019: internationaal Molnar: 1500 euro
Maart 2019: internationaal Catalonië: 1500 euro
April 2019: internationaal Luik: 1000
Mei 2019: internationaal Praag: 1500 euro
Juni 2019: internationaal van Spa 1000 euro
Juni 2019: internationaal VTTL Leuven: 500 euro
Augustus 2019: Euro Mini Champs: 1000 euro
September 2019: Charleville Mézières: 1000 euro
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10. November 2019: Internationaal tornooi Namen: 1000 euro
11. December 2019: Grand Est: 1000 euro
Totaal budget internationale tornooien: 12000 euro
Stages 2019:
1.
2.
3.
4.
5.

Stage Aarlen krokus: 4 tot 10 maart 2019
Stage Aarlen Pasen: 16 tot 20 april 2019
Stage Aarlen grote vakantie: 29 juli tot 2 augustus 2019
Stage A-kern ter voorbereiding EMC: 12-15 augustus 2019
Kerststage 26-29/12/2019

Stages 2020:
1. Krokusstage: 23/02/2020 – 27/02/2020: € 2500

2.
3.
4.
5.

Paasstage: 12/04/2020 – 17/04/2020: € 2500
Zomerstage: 26/07/2020 – 31/07/2020: € 2500
Stage A-kern ter voorbereiding EMC: augustus 2020 (misschien Ierland): € 2500
Kerststage 26-29/12/2020: € 2500

Totaal budget stages = 12500 euro
Extra scholing VTTL selectie:
•
•

mentale sessie 1x 500 euro
opwarmingsprotocol en fysieke schema’s: 2000 euro: In samenwerking met
fysieke specialist aangepaste oefeningen en schema’s maken en aanbieden

Nationale deelname:
1. Verplichting tot deelname aan
a. Competitie op juiste niveau
b. Nationale jeugdcriteria
c. Vlaamse jeugdcriteria
d. Alle kampioenschappen jeugd
Totale budgettering:
1.
2.
3.
4.

Individuele trainingen: 24000 euro
Internationale tornooien: 11000 euro
Stages: 12500 euro
Extra scholing VTTL selectie= 2500 euro

Uiteindelijke doelstellingen -12 jarigen
Jaarlijks 2 spelers (kwantiteit) die instromen in de topsportschool en die op de
ontwikkelingslijn van de Vlaamse Tafeltennisliga zitten.
•

Begroting met duidelijke vermelding van eigen bijdrage voor de komende 4 jaar
(Frederik)
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Onderzoeksbehoefte
In het moderne tafeltennis beschikken al heel wat clubs over een eigen infrastructuur. Dit al
dan niet in samenwerking met gemeente of stad.
Sinds september 1999 heeft de Vlaamse Tafeltennisliga als eerste federatie de
topsportschool opgericht in Leuven. Ondertussen is de topsportafdeling van het KA
Redingenhof gegroeid naar 4 sporten in de bovenbouw en zelfs 5 sporten in de
middenschool. De nood aan degelijke en permanent beschikbare accommodatie wordt
alleen maar groter naargelang de kwaliteit en kwantiteit toeneemt.
Wat echter ontbreekt in de werking en meer bepaald in de topsportwerking van de Vlaamse
Tafeltennisliga is een tafeltennis accommodatie die de nodige ruimte biedt om onze elitespelers en -speelsters verder te begeleiden richting internationale top.
Sinds 2006 hebben de VTTL en het KA Redingenhof al verschillende stappen ondernomen
met verschillende instanties. Aan Sport Vlaanderen werd in 2013 de vraag gesteld om ons op
te nemen in het bovenlokaal infrastructuurproject maar dit was niet mogelijk wegens geen
focus sport.
Graag geven wij via dit dossier een nieuwe impuls en een overzicht van de noden en
investeringen die de VTTL en potentiële partners wensen te doen om dit project te
realiseren. Dit project heeft het potentieel om een succesverhaal te worden en wordt
gedragen door een gedreven federatie.
Bij deze de vraag aan het nieuw sportinfrastructuurplan Topsport voor Vlaanderen Philippe
Muyters om ons de badminton- en tafeltennis-federaties te steunen?
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Ligging en concept
• Het Koninklijk Atheneum Redingenhof, Redingenstraat te Leuven heeft een stuk
bouwgrond liggen naast de bestaande sporthal. De school is bereid, mits afspraken om het
stuk grond in erfpacht te geven om er een tafeltennishal op te bouwen.
• Parkeergelegenheid is voor het ogenblik aanwezig op de school.
• De zaal wordt grotendeels gebruikt en ontworpen voor de topsportschool (ongeveer 60 %),
de vrije momenten worden opgevuld door (30%) de plaatselijke club voor competitie en
recreatie en de overige uren kunnen worden ingevuld met activiteiten voor de Leuvense
scholen, provinciale activiteiten, evenementen, stages VTTL en provincie en sportkampen
i.s.m. Stad Leuven (10%). Een samenwerking met de privé sector (10%) is mogelijk voor
projecten zoals “Ping Pong after work”. De zaal wordt op deze manier door diverse
doelgroepen optimaal gebruikt en een bezetting van 12 à 14 uur per dag is het doel.
• De idee bestaat eruit om een gezamenlijke zaal te exploiteren van 24 tafels opgedeeld in
verschillende delen. Elke partner heeft de verantwoordelijkheid over zijn eigen zaal. Mits
onderlinge afspraken kan de zaal gebruikt worden door de andere partner.
• Een cafetaria wordt voorzien in het complex voor tornooien en activiteiten van de
plaatselijke club.
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Nodige accommodatie
Tafeltenniszaal:
Ruimte voor 24 tafels met afmetingen 11 op 4,5 per tafel (5m hoog).
Een totale speelruimte van juist geen 1.200 m2
* Tafeltenniszaal beneden & boven van 2 X 18/33 m voor 2 X 12 tafels met hoogte van 4,5 m
Taraflex vloer in het gedeelte van de topsportzalen
* Taraflex vloer 3,75 mm Rood/Framboise op punt elastische ondervloer
500 Lux verlichting, gelijkmatig verdeeld over de gehele zaal. TL verlichting is aangewezen.
* LUX 500 gelijkmatig verdeeld over de hele speelzaal zonder hoge luminantiepieken
* geen lichtinval in speelruimte
2 Stockage ruimtes van 5 op 4m
* Stockruimte 2 X 5/4 beneden en boven
Kleedkamers, sanitair en douches
* Gezamenlijke kleedkamers, sanitair en douches voor dames en heren
Kantoorruimte
* Kantoorruimte tafeltennis van 4/4 beneden
* Gezamenlijke vergaderzaal aangrenzend aan cafetaria van 6/4
Trainerslokaal/EHBO
* Gezamenlijke trainerslokaal & EHBO 4/4
Cafetaria
Ruimte in te delen afhankelijk van plan
* Cafetaria van 5/18 beneden
* Keukentje en kleine stock & bar van 5/4,7 beneden in cafetaria ruimte
Lift
* Gezamenlijke lift waar een tafeltennistafel in kan (152,5 x 66,5 x 171,5 cm)
Verwarming
* verwarming aangepast in speelruimte zodat niet meer dan 0,5 m/s windverplaatsing
Parkeerruimte
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Algemeen
* algemeen ontwerp volgens de gangbare norm en volgens brandveiligheidsvoorwaarden
* geïsoleerd en ventilatie, dus geen condensatie problemen
* geen witte noch oranje muren in speelruimte
Partners
Om het tafeltennis complex te realiseren kan de VTTL de volgende partners aanbrengen:
• Het Koninklijk Atheneum Redingenhof, Redingenstraat te Leuven heeft een stuk
bouwgrond liggen naast de bestaande sporthal. De school is bereid, mits afspraken om het
stuk grond in erfpacht te geven om er een tafeltennishal op te bouwen.
http://www.karedingenhof.be
• Het nieuw sportinfrastructuurplan Topsport voor Vlaanderen Philippe Muyters om de
Badminton- en Tafeltennis-federaties te helpen
• De samenwerking met de badmintonfederatie naar analogie van bestaande werking in het
buitenland
• De Stad Leuven
Een mogelijke financiële inbreng
Afhuren voor plaatselijke tafeltennisclubs, seniorensport
• De plaatselijke tafeltennisclubs
Meerdaal
Pingouin Leuven
Indirecte voordelen
• Het Koninklijke Atheneum Redingenhof kan beschikken over de sportzalen die momenteel
worden toegewezen aan de topsportschool.
• De Stad Leuven kan beschikken over de zaal van het VTI (waar tot op heden TTC Meerdaal
actief is) voor andere sportdoeleinden waarvoor de zaal geschikt is (basket, volley,
badminton,…)
• De Stad Leuven kan de bovenzaal van het Redingenhof verhuren aan andere verenigingen.
Kostprijs
Naar analogie van een sportzaal te Keerbergen en voorstudie op basis van
ervaringsgegevens van enkele experten werd een kostenschatting opgemaakt voor dit
ontwerp. De totale kostenraming Badminton & Tafeltennis bedraagt op basis van
optimalisering van de technieken rond de 3.300.000€ afhankelijk van de kosten voor
eventuele paalfunderingen, afwerking, omgevingsaanleg en graad van afwerking.
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Inleiding
De Vlaamse Tafeltennisfederatie (VTTL) beschikt momenteel over een unieke generatie van
jeugdige topsporters, zowel bij de heren als bij de dames. Deze unieke generatie biedt dan
ook een unieke kans om aansluiting te vinden bij de Europese top. Daarom lanceert de VTTL
een uniek project: “Olympics 2020-2024”.

Cedric Nuytinck, Robin Devos, Eline Loyen, Lisa Lung, Nathalie Marchetti en Margo Degraef
behoorden in de jeugdreeksen reeds tot de Europese top. Lisa Lung is nog steeds junior (Top
15 van Europa). Vandaag op een leeftijd van 16-23 kloppen ze vol ongeduld aan bij de
seniores. Cedric Nuytinck stootte eerder in het najaar door tot de Top100 op de
wereldranglijst. Alle spelers en speelsters maken deel uit van de nationale tafeltennisploeg.
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Doelstellingen
Voor het Vlaamse Tafeltennis is het nu of nooit om haar plaats op te eisen op de komende
Olympische Spelen, eerst met de heren “Top 16” Team in Tokyo2020 en daarna met de
damesploeg en meerdere topsporters “Top 8” in 2024.
Die periode lijkt voor elke topsporter een eeuwigheid, maar niet in het Tafeltennis. In één
van de meest complexe en internationale sporten zoals het tafeltennis, moet er nu gestart
worden om later in 2024 “Top 8” te halen. Er is hélaas geen tijd te verliezen. Zoniet schieten
andere landen het Belgische en Vlaamse Tafeltennis voorbij. De huidige structuren en
middelen volstaan helaas niet om deze ambitieuze doelstellingen te realiseren.

Strategische Plan
Hoe deze ambitie dan wel realiseren? De VTTL is ervan overtuigd dat alleen een
fundamenteel vernieuwende aanpak tot succes kan leiden, een aanpak waarbij naast de
bestaande initiatieven vanuit Sport Vlaanderen en de inspanningen vanuit de VTTL een extra
“turbo” motor wordt opgestart: het project “2020-2024”.

De VTTL wil met dit unieke project “2020-2024” extra expertise, extra financiële of logistieke
middelen en extra mensen of partners mobiliseren die het technische, sportieve programma
kunnen verrijken en accelereren. Onder de auspiciën van de VTTL, zal een aparte
projectstructuur opgezet worden, idealiter ook op het nationale niveau van de KBTTB.
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Met een unieke cocktail van innovatieve managementconcepten wil de VTTL met “20202024” een totaalconcept uitwerken. “2020-2024” wil zowel een “technische” programma als
een “community” programma gesynchroniseerd uitbouwen zoals het tot nog toe door geen
enkele sportfederatie in België en door geen enkele nationale tafeltennisfederatie in de
wereld in al zijn facetten toegepast wordt. Verdere inspiratie en inbreng van sportinstanties
zoals Sport Vlaanderen of BOIC worden sterk op prijs gesteld om het project nog meer
slaagkansen te bieden. De Tafeltennisfederatie kan een “piloot” project zijn voor andere
sportfederaties.

Krachtlijnen Project “2020-2024”
Waaruit bestaat deze cocktail van (innovatieve) managementconcepten? Hier enkele
krachtlijnen van deze vernieuwende aanpak:
1. De samenstelling van een specifiek projectteam dat zo autonoom mogelijk binnen de
strukturen van de VTTL en de KBTTB kan functioneren. Die autonomie laat toe om
zoals een extra “turbomotor”, met een eigen dynamiek en beheer, snel en efficiënt
beslissingen te nemen en acties uit te voeren – steeds in onderling overleg met de
VTTL en de KBTTB.
2. Een doorgedreven “branding” van de nationale tafeltennis teams (en hun
spelers/speelsters), met eigen namen (Belgian Fire Balls en Belgian Coyottes),
duidelijker voor het brede publiek én aantrekkelijker voor mogelijke partners.
3. Maximaal inzetten op de nieuwste sociale en/of audio-visuele media, waarbij
rechtstreeks het brede publiek kan aangesproken worden en waardoor aan partners
permanent visibiliteit kan verzekerd worden.
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4. Maximaal de juiste expertise (ad hoc) mobiliseren via overtuigende crowdsourcing
initiatieven, in het bijzonder met het oog op het verwerven van kennis en ervaring
van buiten de tafeltenniswereld - bvb. bewegingsanalyse, coach-de-coach,
marketing, sociale media, events.
5. Maximale mobilisatie van enthousiaste vrijwilligers, die zich persoonlijk
aangesproken voelen om hun competenties en interesses in moderne
managementconcepten te ontwikkelen binnen een (inter)nationaal “virtueel
netwerk” of “community” – bvb. studenten, professionals, tafeltennisliefhebbers,
bejaarden.
6. Geen top-down aanpak vanuit de federatie, maar maximale co-creatie door de
medewerkers zelf. Ideeën worden in groep uitgewisseld, besproken en beoordeeld.
Persoonlijk initiatief wordt systematisch aangemoedigd. Co-creatie versterkt het
engagement van de vrijwillige medewerker en verhoogt de slaagkans.
7. Maximaal bundelen van de krachten met professionele partners (bvb. bedrijven,
sportinstanties, universiteiten) voor specifieke expertise of voor logistieke en
financiële steun. In de mate van het mogelijke wordt steeds een win-win
nagestreefd – bvb. een demonstratie van spelers van de nationale ploeg tijdens een
“open-deur” of tijdens een “familiedag” van een bedrijf dat “2020-2024”
ondersteunt.
8. Het betrekken van “captain’s of industry” – topmanagers van gereputeerde
bedrijven – die vanuit een adviescomité ervaring, kennis en kunde ter beschikking
stellen.
9. Maximaal inzetten op “out-of-the-box” innovatie, enerzijds geïnspireerd op
initiatieven van andere (inter)nationale federaties en anderzijds totaal nieuwe ideeën
in een topsportcontext. Innovatie moet het brede publiek en de partners
aanspreken. O.a. wordt gedacht aan een nationale “battle of the sports” waarbij
nationale ploegen van andere sporttakken uitgedaagd worden (onder deskundige
begeleiding van de spelers en speelsters van de nationale tafeltennisploeg).
10. Een holistische aanpak, waarbij ogenschijnlijk verschillende sportcomponenten
(topsport, bedrijfssport, sport in de breedte, sport voor senioren) samengebracht
worden om elkaar te versterken – bvb. een ‘after work’ activiteit in het bedrijf,
geanimeerd door tafeltennissers.
11. Een geïntegreerde aanpak waarbij ook de topsporters (binnende mate van het
mogelijke) een actieve rol opnemen en waarbij het sporttechnische programma waar
noodzakelijk gesynchroniseerd wordt met het niet-sportieve programma.
12. Een actieve promotie door en steun van alle verantwoordelijken van de VTTL en van
alle sportinstanties doorheen dit traject – bvb. tijdens internationale wedstrijden.
Het project “2020-2024” streeft ernaar om deze en andere innovatieve
managementconcepten toe te passen op het “technische” programma en op het
“community” programma.
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Technische Programma 2020-2024
Het reguliere technische programma volstaat voorlopig niet om alle 6 topsporters een
volwaardige begeleiding naar de Europese en Wereldtop te bieden. Bijkomende middelen –
financieel, logistiek, en expertise - zijn noodzakelijk om te wedijveren met de Europese
toplanden.
De cocktail van innovatieve managementconcepten is ook van toepassing op het
“sporttechnische” programma.

De bovenstaande figuur geeft aan welke extra verbeteringsopportuniteiten door de
technische directeurs van de VTTL en van de AF aangegeven worden ten opzichte van het
reguliere technische programma. De meeste van deze voorstellen zijn sterk geïnspireerd op
“best-practices” van andere toonaangevende en succesvolle tafeltennisfederaties – bvb.
Frankrijk, Duitsland, Zweden, China.
Co-creatie met vrijwilligers en externe partners (universiteiten) inspireerde tot de volgende
bijkomende initiatieven (zie figuur hierna). In het bijzonder het beroep doen op de recent
benoemde A-trainers enerzijds en het schaduwen van internationale toptrainers en coaches
anderzijds zijn interessante pistes om bijkomende opleiding en onderzoek op te starten en
geleidelijk aan unieke topexpertise in techniek, taktiek en psychologie nog verder uit te
bouwen.
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Het mag gerust een gezonde ambitie genoemd worden om deze en andere sporttechnische
acties verder concreet vorm te geven.

“Community” Programma 2020-2024
Het sporttechnische programma vergt bijkomende energie, expertise, financiële en
logistieke middelen.
Ter ondersteuning van het “technische” programma, heeft het “community” programma
verschillende doelstellingen:
-

-

Een zo breed mogelijke tafeltennisfamilie te betrekken bij de tafeltennissport en
haar topsport(st)ers.
Zoveel mogelijk sympathisanten en vrijwilligers te mobiliseren, met een interesse
om zich in te schrijven in het project 2020-2024, en om zich volgens de eigen
mogelijkheden in te zetten.
Maximale financiële, logistieke middelen en extra (sporttechnische) expertise,
noodzakelijk om het sporttechnische programma te verrijken en/of uit te breiden.
Als een tegenprestatie, maximale visibiliteit te schenken aan externe partners (o.a.
bedrijven, sportinstanties, universiteiten, medewerkers).
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Om deze doelstellingen te realiseren zullen de volgende activiteiten binnen het project
“2020-2024” uitgebouwd worden:

We gaan dieper in op elk van de hoofddomeinen.

1. Sociale Media & Communicatie
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Het Sociale Media & Communicatie Team zal zich toeleggen op een maximale interactie met
het grootst mogelijke publiek.
De hoofddoelstelling van dit Team bestaat erin om:
-

-

Het brede publiek op de hoogte te houden van het topsportprogramma.
De topsport en de topsporters toegankelijker te maken, vooral door meer inzicht te
brengen in de dagelijkse topsportactiviteiten (via voor- en nabeschouwingen) en
door in te zoemen op de topsporters als mens (bvb. combinatie met studie of het
leven als professioneel sporter).
Sympathisanten en vrijwilligers aan te spreken om op hun manier bij te dragen tot
het project

Het Sociale Media & Communicatie Team zal de grenzen verkennen van nieuwe
technologische mogelijkheden. Zowel gekende (sociale) media als nieuwe (sociale) media
zullen aangewend worden.

2. Evenementen

Het Evenementen Team zal zich toeleggen op de organisatie van niet-topsport gebonden
evenementen, met het oog op het engageren van sympathisanten, vrijwilligers, en externe
partners. De vooropgestelde evenementen beogen enerzijds een maximale visibiliteit en
anderzijds een alternatieve bron van inkomsten.
De organisatie van internationale tafeltennistornooien of wedstrijden in en buiten België
vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het project “2020-2024”.
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Het is de bedoeling om op regelmatige tijdstippen met sympathisanten en vrijwilligers in cocreatie ludieke, sympathieke niet-topsport evenementen op te zetten. In augustus 2016
groeide de tafeltennisdag aan het Rio House op het strand van Oostende uit tot een
absolute topper, dankzij een leuke combinatie van sport en spel.
Enkele andere voorbeelden van mogelijke evenementen zijn:
-

Tafeltennistornooi tussen de nationale of Vlaamse ploegen van andere sporten,
deskundig geanimeerd door de Vlaamse tafeltennistoppers.
Dubbeltornooi met vedetten uit de media
Dubbeltornooi met bedrijfsleiders
Tornooien tussen bedrijven en/of bedrijfssectoren, aangevuld met een ‘barbecue’
“Open-deur” trainingsdagen van de Vlaamse toppers

Het Evenementen team mikt op de organisatie van 1 event per trimester.

3. Marketing

Het Marketing Team heeft tot doel om:
-

Een imago van het tafeltennis te versterken en uit te dragen (ook via de nationale
ploegen, waarvan de Vlaamse spelers deel uitmaken)
De geloofwaardigheid van het project en de vastberadenheid van de VTTL te duiden
Financiële en/of logistieke middelen te verwerven, al dan niet via sponsoring (bv.
crowdfunding)
Externe partners nieuwsgierig en enthousiast te maken om mee in het project te
stappen
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Enkele voorbeelden van concrete acties zijn:
-

Het lanceren van een Team naam voor de Nationale Teams
Het opstarten van een Fan-club
Het uitnodigen van topmanagers uit de industrie om als ‘captain’s of industry’ deel
uit te maken van een adviescomité
Het benaderen van sportinstanties, bedrijven en universiteiten om hun expertise,
hun financiële of logistieke middelen in te zetten
Het benaderen van de media, om na te gaan op welke wijze tafeltennis de mogelijke
toegang tot het brede publiek zou kunnen krijgen, enerzijds tijdens de verslaggeving
van grote sportmanifestaties en anderzijds tijdens “human interest” uitzendingen.

Conclusie
Met het project “2020-2024” start de VTTL een ambitieus project: tafeltennissers
voorbereiden via de Olympische Spelen van 2020 (“Top 16” heren team) naar een “Top 8”
plaats heren en dames op de Olympische Spelen van 2024.
Om deze doelstelling te realiseren werd een ambitieus project gelanceerd met een cocktail
van innovatieve managementconcepten, uniek in de tafeltenniswereld wereldwijd en in de
Belgische federale topsport.
Onze Belgian Fire Balls (heren) en onze Belgian Coyottes (dames) gaan de uitdaging aan!
“2020-2024” moet een “turbo” motor zijn die een extra versnelling kan realiseren in de
ontwikkeling van onze talentrijke spelers en speelsters.
Het mobiliseren van extra expertise, extra financiële en logistieke steun staat hierbij
centraal, maximaal via partnerships met sportinstanties, bedrijven, universiteiten en
vrijwilligers binnen en buiten de tafeltenniswereld.
De VTTL durft voor dit unieke project te rekenen op de actieve steun van Sport Vlaanderen,
van het BOIC, en van de Minister van Sport.
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Tokyo 2020: sporttechnische omkadering
Doelstelling
Het kwalificeren van een dames- &/of herenteam op de Olympische spelen van Tokyo 2020

Spelersgroep
Aangezien onze huidige en toekomstige toppers op uitzondering van Jean Michel Saive allen
jonge spelers zijn met potentieel richting Tokyo 2020 zal de nationale ploeg de groep zijn
waarmee wordt gewerkt.
Heren
Cédric Nuytinck - Robin Devos - Florent Lambiet – Martin Allegro - Lauric Jean - (motivator:
Jean Michel Saive)
Dames
Lisa Lung - Eline Loyen - Nathalie Marchetti - Margo Degraef
Criteria voor selectie:
Geselecteerd zijn voor het volgende Europese- of Wereld kampioenschap of deelgenomen
hebben in het laatste ploegen kampioenschap.
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Criteria voor herselectie:
Positieve evaluatie hebben van de door de vleugel voorgestelde spelers.

Traject - Doelstellingen dames- & herenteam
2015

Top 20 heren
Top 29 dames

2016

WK Kuala Lumpur
HEREN: Top 32 (huidige positie 31) = Top 8 in 2de afdeling
DAMES: Top 36 indien geselecteerd voor 2de afdeling (huidige positie 39)
Plaats 49-50 indien ondergebracht in 3de afdeling

2017

EK
Heren Top 18
Dames Top 24

2018

WK
HEREN: Plaats 25 - 26 en stijgen naar hoogste afdeling
DAMES: Top 32 = Top 8 in 2de afdeling

2019

EK
Heren Top 8
Dames Top 16

2020

WK
HEREN: Top 16 plaats
DAMES: Selectie hoogste afdeling via wereldranking

2020

OS
HEREN: Top 16
DAMES: Qual?

Aanpak
Basisvoorwaarden:
•
•

Het stage en internationaal programma is opgemaakt voor de voltallige spelersgroep.
Per atleet, opgenomen in het project Tokyo2020, wordt gewerkt volgens een individueel
profiel op fysiek - technisch - tactisch en mentaal vlak. Gemeenschappelijke kalender die
opgemaakt wordt in augustus voor periode september - mei en in december voor
periode juni - augustus.
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Wekelijkse trainingen
In de 2 trainingscentra te Blegny en Leuven krijgen de spelers dagelijks 2 trainingssessies en
dit gedurende het hele jaar. In vakantieperiodes worden er meestal stagemomenten
gepland.
Kostprijs aan loonkost trainers: 100.000€ per trainingscentrum = 200.000€
Wekelijkse sparring partners
In de 2 trainingscentra te Blegny en Leuven zijn er dagelijks sparring op niveau om de spelers
naar een hoger niveau te brengen. Dit is absoluut noodzakelijk in een slagsport.
Kostprijs sparring partners: 20.000€ per trainingscentrum = 40.000€
Wekelijkse paramedische begeleiding
Topsport zonder medische begeleiding is ondenkbaar vandaar dat een team per centrum
instaat voor de begeleiding van de spelers.
Kostprijs: 25.000€ per trainingscentrum = 50.000€
Internationaal programma
Optimaal programma in functie van geselecteerde spelers.
12 Tornooien (zie planning) + WK en EK (=16 tornooi weken) voor een totaalbedrag van
24.000€ per speler
Kostprijs: 9 spelers x 24.000€ = 216.000€
Stageprogramma: zie planning
•
•
•

Stage(s) ivf seizoensvoorbereiding 10 dagen
Stage(s) ifv EK 10 dagen
Stage(s) ifv WK 10 dagen

Totaal van 30 stagedagen aan 100€ per dag = 3.000€ per speler
Kostprijs: 9 spelers x 3.000€ = 27.000€
Technisch - tactisch
•
•

Manyball voor 30 stagedagen = 250€ x 30 x 2= 15.000€
Sparrings voor 30 stagedagen = 125€ x 30 x 4 = 15.000€
157

Beleidsplan Vlaamse Tafeltennisliga 2017-2020
•

Tactische analyses op EK & WK = 20 dagen x 500€ (verplaatsing - verblijf - vergoeding) =
10.000€

Fysiek - medisch:
•

Optimaliseren van bewegingsspecifieke kenmerken bij tafeltennissers

Medische screening
Antropometrische meting en lichaamssamenstelling
Isokinetische krachttesten
Klinische metingen uitgevoerd door een kinesist
3D bewegingsanalyse van onderste en bovenste lidmaat
Kostprijs 1000€ per speler = 9.000 €
•

Kiné voor EK - WK stages: 50 dagen aan 500€ per dag = 25.000 €

Biomechanisch:
Inschakelen experten voor :
•
•

Biomechanische slaganalyses via video opnames
Evaluatie analyses met overlegmomenten spelers - trainers voor werkpunten in functie
van spelsysteem

Kostprijs 1000€ per speler = 9.000 €
Mentaal:
•
•

Individuele coaching ivf individueel profiel: 8 spelers x 20u x 50€ = 9.000€
Team coaching in functie van EK & WK team: 2 teamsessies van 3 dagen x 5 personen x
150€ = 4.500€

Sociaal:
Inschakeling van experten ter ondersteuning van de atleet in functie van zijn of haar
specifieke studie of werksituatie
Individuele begeleiding van 4u per speler.
Kostprijs 4u x 50€ x 9 spelers = 1.800€
Voeding:
Inschakeling van expert in functie van individuele noden spelers.
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Begroting sporttechnisch programma
A
sp

Hoe Kostprijs
v

Tot kost

Best finan

Wekelijkse training

2 € 100.000

€

00.000

€

200.000

Wekelijkse sparrings

2 €

20.000

€

40.000

€

40.000

Wekelijkse param begel

2 €

25.000

€

50.000

€

50.000

Tokyo2020

Internationaal programma

9

16 €

1.500

€

216.000 €

151.200

€

64.800

Stageprogramma

9

30 €

100

€

27.000

€

9.000

€

18.000

Manyball stage

2

30 €

250

€

15.000

€

15.000

Sparrings stage

4

30 €

125

€

15.000

€

7.500

20 €

500

€

10.000

€

10.000

€

1.000

€

9.000

€

9.000

50 €

500

€

25.000

€

15.000

€

9.000

€

4.500

Tactische analyse
Fysiek - medisch

9

Kiné stages - EK - WK

€

€

7.500

10.000

Biomechanische analyse

9

€

1.000

€

9.000

Indiv mentale coaching

9

20 €

50

€

9.000

10

3 €

150

€

4.500

€

4.500

9

4 €

50

€

1.800

€

1.800

€

631.300 €

€

159.100

Team coaching
Sociaal
Totaal

€

4.500

472.200

Implementatie:
Afhankelijk van de opportuniteiten kan een bepaald onderdeel voorrang hebben op de
invoering.
Vanuit de technische directie wordt budgettair voorrang gegeven aan het technisch tactische luik.
Het project Tokyo 2020 is dus op zoek naar 159.000€ (25% van het totale budget) voor de
realisatie van onze sportieve doelstelling.
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Tussentijdse resultaatsdoelstellingen, de verhoopte vooruitgangscurve en de verwachten
resultaten voor de komende olympiades voor de huidige generaties elite-sporters en
beloftevolle jongeren.
1. Prestaties internationale competities
2. Wereld-ranking
(Bij senior elites of hoogste leeftijdscategorie)
Talentontwikkeling in combinatie met secundair onderwijs in de topsportschool
A. Verwijzing naar specifiek ontwikkelingsprogramma (bijlage 5.X)
Zie hierboven.
B. Lijst lesgevers / trainers in de topsportschool
Zie bijlage 9: lijst lesgevers.
C. Medische attesten leerlingen / topsporters
Zie bijlage.
D. Bijzondere topsportconvenant
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