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Inleiding 
 

Sportfederaties en organisaties voor de sportieve 

vrijetijdsbesteding kunnen ondersteund worden door Sport 

Vlaanderen voor het aanbieden van een laagdrempelig 

sporttraject waarbij initiatieven genomen worden om: 

• de niet georganiseerde, licht- of andersgeorganiseerde sportparticipatie te promoten door 

aangepaste varianten van het bestaande sportaanbod aan te bieden aan personen die in 

eerste instantie niet of niet meer actief een bepaalde sport beoefenen of door een 

uitbreiding van het standaardaanbod, aanvullend op het klassieke sportaanbod via de 

sportclubs; of 

• het (inclusief) diversiteitsbeleid van de sportfederatie of haar clubs te bevorderen, drempels 

voor bepaalde doelgroepen weg te werken die de weg naar het reguliere sportaanbod niet of 

nog niet vinden of de sportparticipatie te bevorderen van mensen uit kansengroepen. 

Een sportfederatie of organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding kan op elk moment van de 

olympiade een project indienen. Dat project loopt maximaal voor de resterende duur van de 

olympiade. Een laagdrempelig project kan dus voor maximaal vier jaar worden ingediend. 

De Vlaamse Tafeltennisliga heeft een project ingediend dat werd goedgekeurd voor de volledige 

olympiade 2017-2020, onder de naam KING PONG. 

 

 

 

 

De beoordelingscommissie was zeer enthousiast 

over het project. “Het is zeer transparant en er 

wordt een trapsgewijze aansluiting bij de 

sportclub voorzien wat de duurzaamheid alleen 

maar ten goede komt.” 
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Voorgeschiedenis en toekomst King Pong 
 

• 2014 + 2015 : 2 jarig Innovatief project voor laagdrempelig sporten 

• KING PONG als innovatieve vorm van tafeltennis aanbieden aan diverse doelgroepen 

via samenwerking met externe partners (scholen, dienstencentra, …). 

• Op dat ogenblik was er nog geen structurele samenwerking met clubs 

  

 

 

• 2016 : komst van nieuw decreet van de Vlaamse Overheid 

• Basisopdrachten + beleidsfocussen (facultatief) 

• 2017 – 2020 : Beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod 

• KING PONG als platform voor laagdrempelig tafeltennis aanbod 

• Clubs staan centraal en vormen de schakel tussen federatie en lokale partners 

 

 



 

Hoe maak ik mijn club laagdrempelig? 
1) Duurzaam aanbod 
Organiseer een duurzaam aanbod voor verschillende doelgroepen. 

Kies uit vijf activiteiten die in aanmerking komen voor het project. 

 Wedstrijdvormen  Initiatievormen 

 Interclub -12 Benjamin initiatie 

 Recreantencompetitie G-sport 

  Naschools aanbod 

2) Netwerking 
Maak de activiteiten bekend bij de eigen clubleden en de 

buitenwereld. Werk samen met lokale partners voor het werven van 

deelnemers. 

Registreer uw activiteit op http://kingpong.vttl.be (vanaf 1/7/2017) 

Deze wordt zichtbaar voor alle partners uit het King Pong netwerk, 

zoals scholen, sportdiensten, dienstencentra, revalidatiecentra en 

zoveel meer. 

3) Trapsgewijze aansluiting 
Verlaag de drempel van toetreding tot jouw club met een trapsgewijze aansluiting via de activiteiten. 

Niet aangeslotenen betalen voor 10 sessies een bedrag te bepalen door de club en worden daarbij 

onmiddellijk aangesloten bij de VTTL*. Zij ontvangen een deelnamekaart voor de 10 sessies die de 

club kan afkruisen. Wie na 10 sessies wil blijven, kan permanent aansluiten door het resterende 

bedrag te betalen voor volwaardig clublidmaatschap. Zie voorbeeld hieronder. 

 

  

 

 

 

* Aansluiting VTTL 2017/2018 voor benjamin (geboortejaar 2009, 2010, …) = 9 euro 

* Aansluiting VTTL 2017/2018 voor PM, MIN, KAD (geboortejaren 2008 tot 2003) = 18 euro 

* Aansluiting VTTL 2017/2018 voor recreant (geboortejaar 2002, 2001, …) = 9 euro 

 

  

 

10 sessies voor recreanten activiteit 

 vb. € 20 

 

Na 10 sessies: 

volwaardige aansluiting in de club 

 vb. € 60 i.p.v. € 80 

http://kingpong.vttl.be/


 

Activiteiten 
Interclub -12 voor jonge beginners 

• Deelname met minstens 1 ploeg in een provinciale interclub competitie die doorgaat op 

regelmatige basis voor -12 jarigen. De competitie wordt provinciaal georganiseerd en is 

gericht op jonge beginners, bij voorkeur NG of met een zo laag mogelijk klassement. 

Interne recreantencompetitie 
• Duurzaam aanbod = minstens 15x  gespreid over minstens 3 maanden binnen 1 seizoen. 

• De wedstrijdformule van het webapplicatie mag (moet niet) hiervoor gebruikt worden. 

• Het is aan te raden om wedstrijden af te wisselen met initiaties en vrij spel. 

• Minstens 10 deelnemers met recreatief lidmaatschap in de VTTL (vanaf junior leeftijd). 

Initiatie voor benjamins (tot 8 jaar) met Prins Pong 
• Duurzaam aanbod = minstens 15x  gespreid over minstens 3 maanden binnen 1 seizoen. 

• Onder leiding van een gediplomeerde begeleider = VTS-diploma initiator tafeltennis of 

gelijkgesteld (diploma LO). Voor Multimove volstaat pedagogisch diploma (kleuterleidster). 

• In de webapplicatie vind je bij Prins Pong algemene en tafeltennisgerichte 

bewegingsvaardigheden voor benjamins. 

• Minstens een deel van elke sessie bestaat uit tafeltennisgerichte vaardigheden, of wanneer 

met werkt in groepjes, oefent minstens één groep tafeltennisgerichte vaardigheden. 

• Minstens 5 deelnemers leeftijdscategorie benjamin, die zijn aangesloten bij de VTTL. 

• Van minstens 5 deelnemers wordt de testbatterij afgenomen (ook in de webapplicatie). 

Aanbod voor personen met een beperking (G-sport) 
• Duurzaam aanbod = minstens 15x gespreid over minstens 3 maanden binnen 1 seizoen. 

• Onder leiding van een gediplomeerde of ervaringsdeskundige begeleider = VTS-diploma 

initiator tafeltennis of gelijkgesteld (diploma LO) of minstens 2 jaar ervaring in het 

begeleiden van de doelgroep. 

• In de webapplicatie vind je bij G-Pong (vanaf juli 2017) spelvormen voor G-sporters. 

• De georganiseerde activiteiten zijn exclusief voor G-sporters. 

• Minimum 3 deelnemers van de G-sport doelgroepen (zie website Parantee), die zijn 

aangesloten bij de VTTL. 

Naschools aanbod in lager onderwijs 
• Duurzaam aanbod = minstens 15x gespreid over minstens 3 maanden binnen 1 seizoen. 

• Onder leiding van een gediplomeerde begeleider = VTS-diploma initiator tafeltennis of 

gelijkgesteld (diploma LO) of Pedagogisch diploma met minstens 2 jaar ervaring als 

tafeltennistrainer. 

• Activiteiten gaan door in school of in de club, afhankelijk van de voorkeur en mogelijkheden. 

• In de webapplicatie vind je bij King Pong oefeningen en spelvormen voor deze doelgroep. 

• Minstens 5 deelnemers die zijn aangesloten bij de VTTL.  



 

Ondersteuning 
 

• De webapplicatie http://kingpong.vttl.be wordt gratis ter beschikking gesteld voor alle clubs 

van de VTTL. Het biedt een platform voor registratie van de activiteiten, netwerking met de 

omgeving en begeleiders kunnen er terecht voor oefeningen, spelletjes, wedstrijdsysteem, … 

• Tarief voor aansluiting van recreanten wordt gehalveerd van 18 naar 9 euro vanaf 1 juli 2017. 

• De jeugdleden en initiaties tellen ook meer voor de jeugdsubsidies. 

• Clubs die minstens 1 activiteit aanbieden, ontvangen een erkenning van ‘club met een 

laagdrempelig aanbod’ onder de vorm van een attest om op te hangen in het clublokaal. Het 

attest bevat 1 ster per activiteit die de club aanbiedt. 

• Clubs die minstens 1 activiteit aanbieden, ontvangen deelnamekaarten voor 10 beurten. 

• Clubs die 1 wedstrijdvorm en 1 initiatievorm combineren, ontvangen een pakket met 

laagdrempelig materiaal. Clubs die hieraan voldoen en minstens 3 activiteiten aanbieden, 

ontvangen bovenop het pakket nog een extra trainingsballen van Tibhar.* 

• De provincie organiseert een interclubcompetitie voor -12 jarigen (is gepland). 

• De club staat zelf in voor de begeleider(s) van de activiteiten. 

* Er is budgettair materiaal voorzien voor 40 clubs. Als dit aantal wordt overschreden, is het mogelijk 

dat wij de inhoud van de pakketten een beetje moeten aanpassen om iedereen te kunnen bedienen. 

 

Afspraken, data en deadlines 
 

1. Alle activiteiten starten tussen 1 juli 

2017 en 31 oktober 2017. 

2. Alle activiteiten zijn afgerond ten 

laatste op 30 juni 2018.  

3. De activiteiten gaan door op 

regelmatige basis. Wekelijks of 

tweewekelijks is een goede regelmaat. 

1x/maand is weinig. 

4. Onderbrekingen zijn toegestaan, 

bijvoorbeeld in vakantieperiodes of 

om interne reden. 

5. Alle geplande sessies van een activiteit worden geregistreerd minstens 1 maand voordat de 

eerste sessie start. Daarna kunnen wel nog sessies worden geannuleerd of verschoven. De 

VTTL dient bovendien voor eind 2017 een concreet zicht te hebben op het aantal clubs en 

(geplande) activiteiten, omwille van rapportering naar Sport Vlaanderen per kalenderjaar. 

6. Het is niet nodig om per sessie een deelnemerslijst bij te houden, maar slechts per activiteit. 

Voor 1 december 2017 dient voor elke activiteit een deelnemerslijst te zijn ingevuld. Nadien 

kunnen nieuwe deelnemers nog worden toegevoegd. 

7. De deelname kaarten worden geleverd zo snel mogelijk na de registratie van de activiteiten. 

Het materiaalpakket wordt geleverd in oktober 2017 voor alle clubs. 

8. Een medewerker van de VTTL kan een bezoek brengen op geplande activiteiten.  

http://kingpong.vttl.be/


 

Relevante opleidingen/bijscholingen voor 
begeleiders 
 

• Opleiding Onderwijs: Lichamelijke opvoeding 

• Opleiding VTS: Initiator/Trainer tafeltennis (maart en april 2017) 

• Opleiding VTS: Mulimove begeleider (mei, juni, september, oktober, november 2017) 

• Bijscholing VTS Plus - Omgaan met G-sporters (oktober 2017) 

• Bijscholing VTS Plus - Op sporten staat geen leeftijd! Wat verandert er bij het ouder worden 

en hoe kan je je begeleiding hierop aanpassen? (oktober 2017) 

Voor opleidingen en bijscholingen bij VTS zie https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/ 

Materiaal pakket 
 

De Vlaamse Tafeltennisliga selecteerde bij Idemasport.com een pakket van aangepaste materialen 

op maat van beginnende of recreatieve tafeltennissers. 

Het bevat: 

• 10 paletten die tegen een stootje 

kunnen en voldoende grip hebben om 

basisslagen mee te ontwikkelen. 

• 5 uitschuifbare netten die je op gewone 

tafels kan zetten. 

• 5 Grote squashballen voor rollende 

spelvormen. 

• 10 Ronde rubberen doelwitten. 

• 1 Swing Ping Pong (in lengte verstelbaar 

touw  met bal om tegen te slaan). 

• Doos met badminton shuttles voor 

diverse toepassingen. 

• 1 herbruikbare plastieken doos met 20 

tafeltennisballen. 

• 1 opbergtas voor het ganse pakket. 

http://www.idemasport.com/nl-be/Products/Kit-King-Pong.html 

Nog vragen? 
Wesley Van Den Noortgate 

Projectverantwoordelijke VTTL 

kingpong@vttl.be 

GSM: 0475/920417 
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