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1.1. Strategische doelstellingen 

 

Strategische doelstelling 1: 
In kaart brengen van de provinciale competities en aanbevelingen doen 
 
 

Strategische doelstelling 2: 
Verwerking van de resultaten van de tweede enquête 
 
 

Strategische doelstelling 3: 
Opvolging systeem Vlaams Jeugdcriterium 
 
 
Strategische doelstelling 4: 
Probleem van de dames die te weinig in de damescompetitie aantreden. 
 
 

Strategische doelstelling 5: 
Verdere ontwikkeling van het tornooiprogramma. 
 
 
Strategische doelstelling 6: 
Promotie van het tornooiprogramma en competitieprogramma 
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1.2. Operationale doelstellingen 

SD1: In kaart brengen provinciale competities 
 Gegevens seizoen 2015-2016 bekijken 
 Eventuele aanpassingen voorstellen aan de provincies 
 

SD2:  Opstellen + verwerken resultaten enquête 2 
 Opstellen tweede enquête 
 Resultaten verwerken en voorleggen aan de LRvB 

 
SD3: Opvolgen systeem Vlaams Jeugdcriterium  

 Blijven evalueren van het systeem om problemen te vermijden 
 Aanpassen systeem indien nodig 
 

SD4: Dames die te weinig in de damescompetitie aantreden 
 Mogelijkheden bekijken om damescompetitie aantrekkelijker te maken. 
 Nieuw systeem in voege laten treden.  
 

SD5:  Verdere ontwikkeling van het tornooi-programma 
 Tornooi-programma op punt stellen. 
 Promoten van het tornooi-programma bij de clubs. 

 
SD6:  Promotie van het tornooi- en wedstrijdprogramma 

 Beide programma’s up to date houden met alle reglementswijzigingen 
 Promoten van beide programma’s bij de clubs 
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1.3. Effectenmeting 

Overzicht provinciale competities: 
 

Antwerpen: 

 Jeugdcompetitie: open voor alle jeugdspelers (tot en met -21-jarigen) met diverse reeksen 

gaande van Superafdeling tot en met afdeling 5. Er wordt in 2 fases gespeeld. Systeem is 3 tegen 

3 met ook een dubbelspel. 

 Damescompetitie: Geen damescompetitie. 

 Veteranencompetitie: geen officiële veteranencompetitie 

 Opstart van een nieuwe provinciale reeks gericht enkel en alleen op NG-spelers.  

 

Limburg-Kempen: 

 Jeugdcompetitie: Aparte opsplitsing qua leeftijd. Enerzijds preminiemen en miniemen, en 

anderzijds cadetten, junioren en -21-jarigen samen. Ook hier wordt de competitie in twee fases 

afgewerkt. En ook hier is het systeem 3 tegen 3 met dubbelspel. 

 Damescompetitie: 1 provinciale reeks met 7 ingeschreven teams. Ook hier wordt het traditionele 

3 tegen 3 gespeeld met dubbelspel. 

 Veteranencompetitie: 1 provinciale reeksen met 6 ploegen. Alle leeftijden spelen door elkaar. 

 

Oost-Vlaanderen: 

 Jeugdcompetitie: 3 reeksen met een opdeling van de teams qua sterkte. Er wordt geen 

opsplitsing gemaakt qua leeftijd (iederen tot en met junior mag deelnemen). Er wordt gespeeld 

met heen- en terugronde. Ook hier wordt 3 tegen 3 gespeeld met dubbelspel. 

 Damescompetitie: 1 provinciale reeks met 4 ingeschreven ploegen. Deze competitie gaat door 

op één en dezelfde dag. Ook hier wordt gewoon 3 tegen 3 gespeeld met dubbelspel.  

 Veteranencompetitie: 3 provinciale reeksen die opgesplitst worden in de 40+ en “de rest”. 

Hierdoor zijn het kleine reeksen van 6 teams waar een heen- en terugronde wordt gespeeld. In 

totaal 18 ingeschreven ploegen. 
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Vlaams-Brabant en Brussel: 

 Jeugdcompetitie: Geen jeugdcompetitie, maar wel een speciale 5de provinciale waarbij steeds 

maximaal 1 volwassen speler mag meedoen per ploeg. Hier dus 4 tegen 4 zoals in de normale 

competitie. 

 Damescompetitie: Geen damescompetitie. 

 Veteranencompetitie: Er is een officële interclub die doorgaat op 1 dag waar de teams dan 

strijden voor de titel van 40+, 50+, 60+, …. Daarnaast is er ook een “onofficiële” competitie 

(resultaten tellen wel mee op de uitslagenkaart) waarbij alle veteranen kunnen aantreden. Hier 

zijn er dan drie provinciale reeksen met per reeks maximaal 5 ingeschreven ploegen.  

 

West-Vlaanderen: 

 Jeugdcompetitie: Een jeugdcompetitie met een verdeling op basis van ligging (noorden of zuiden 

van de provincie). Hier wordt nadien een finaledag gespeeld met alle ploegen op basis van de 

eindstand in de eigen reeks. De leeftijd is beperkt tot preminiemen en miniemen. Hier wordt er 

twee tegen twee gespeeld, met ook een dubbelspel. 

 Damescompetitie: 1 provinciale reeks met 5 ingeschreven ploegen. En ook hier is het systeem 3 

tegen 3 met dubbelspel. 

 Veteranencompetitie: 1 provinciale reeks met 9 ploegen. Bij aanvang kan aangegeven worden in 

welke reeks ze wensen te spelen (40+, 50+, 60+,…) maar uiteindelijk speelt iedereen tegen 

iedereen gezien het geringe aantal inschrijvingen.  

 Sinds 2 seizoen is hier een aparte reeks aangemaakt waar enkel NG-spelers mogen aan 

deelnemen. Er werd een opdeling gemaakt tussen het noorden en het zuiden van de provincie 

om de afstand te beperken. 

 

Vlaams Jeugdcriterium hervormen: 
 

Verschillende mogelijkheden werden in 2014 aan het Technische Comité voorgelegd: 

 Gemengde reeksen (jongens en meisjes samen op basis van leeftijd) 

 Gemengde reeksen (leeftijden door elkaar op basis van klassement) 

 Combinatie van bovenstaande mogelijkheden 
 Afschaffing van de miniemen 1 reeks 

 Afschaffing van Vlaams Jeugdcriterium en totaal nieuw systeem ontwikkelen 

 

Ook in 2015 werd het Vlaams Jeugdcriterium verder opgevolgd om te zien of dit evenement nog het 

maximale potentieel levert. 

 

Damesproblematiek: 
 
De resultaten zoals die in de enquête naar voren kwamen werden voorgelegd aan de leden van de Algemene 

Vergadering in 2014. Het werd in 2015 duidelijk dat dit een gigantisch probleem aan het worden is. Er werd dan 

ook geopteerd om samen te gaan werken met een innovatielab (met de ondersteuning van KU Leuven). Dit werd 
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opgestart in 2015. Dit werd toen ook opgenomen met de werkgroep, maar werd door het innovatielab jammer 

genoeg niet weerhouden.  

 

Ontwikkeling tornooi-programma: 
 

 Jaarlijkse vergadering met de informatici 

 Jaarlijkse aanpassingen aan het programma (dringende zaken worden zo spoedig mogelijk 

opgelost) 

 

Ontwikkeling competitie-programma: 
 

 Jaarlijkse vergadering met de informatici 

 Jaarlijkse aanpassingen aan het programma (dringende zaken worden zo spoedig mogelijk 

opgelost) 
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1.4. Overzicht - acties 

 

Overzicht provinciale competities: 
 

 Opvolgen provinciale competities 

 Verzamelen gegevens 

 Analyseren of de “aanmaak” van nieuwe systemen interessant is om door te voeren in 

andere provincies 

 

Opmaken en bespreking resultaten enquête 2: 
 

 Een tweede enquête was niet opportuun volgens de leden van de AV. Toch trachten we 

steeds meer en meer gegevens via onze leden tot bij ons te krijgen via regelmatige 

contacten met zowel grote als kleinere clubs. 

 

Hervormen Vlaams Jeugdcriterium: 
 

 Verdere opvolging van het systeem van het Vlaamse Jeugdcriterium 

 Diverse mogelijkheden voorleggen aan de bevoegde commissie 

 Opvolgen van de beslissingen van de bevoegde commissie 

 

Damesproblematiek: 
 

 Resultaten uit enquête 1 werden nogmaals aangehaald 

 Bedachte oplossingen worden als niet haalbaar beschouwd 

 Inschakelen van het innovatielab (niet weerhouden als item door het innovatielab zelf) 

 Dossier terug in handen van de VTTL 

 

Tornooi-programma: 
 

 Verzamelen van de foutmeldingen die binnen komen 

 Verbeteringen bijhouden en voorstellen aan de informatici 

 Jaarlijkse vergadering waar problemen en voorstellen op tafel worden gelegd 

 Reglementswijzigingen doorgeven aan de informatici 

 Telefonische paraatheid bij problemen met het programma 
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Competitie-programma: 
 

 Verzamelen van de foutmeldingen die binnen komen 

 Verbeteringen bijhouden en voorstellen aan de informatici 

 Jaarlijkse vergadering waar problemen en voorstellen op tafel worden gelegd 

 Reglementswijzigingen doorgeven aan de informatici 

 Telefonische paraatheid bij problemen met het programma 
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1.5 Evaluatie - Conclusie 

 

Er werd opnieuw een overzicht gemaakt van de provinciale competities. Het is al belangrijk om te weten 

dat bij de veteranen en de damescompetitie iedere provincie hetzelfde systeem hanteert. En ook bij de 

jeugd wordt dit systeem meestal gebruikt (behalve in West-Vlaanderen). Er is bij de jeugdcompetitie wel 

in iedere provincie iets anders t.o.v. de andere provincies. We merken wel een vermindering van de 

ploegen in de damescompetities en een stabilisatie van de veteranenploegen in vergelijking met 2014. 

Positief dan weer is de inschakeling van aparte reeksen voor beginnende NG-reeksen (Antwerpen en 

West-Vlaanderen (2de jaar)). Sinds 2015 zitten we ook in de provinciale afdelingen overal met hetzelfde 

systeem in de hoogste herenafdeling. Oost-Vlaanderen schakelde als laatste terug over naar één 1ste 

provinciale om zo het niveau in de hoogste reeks opnieuw te verhogen. Voor de jeugdreeksen is er 

momenteel geen perfecte oplossing. Iedere provincie tracht zijn eigen systeem te promoten, maar ook 

daar merken we toch een vermindering aan interesse bij de clubs. Dit heeft misschien wel te maken met 

de nieuwe NG-reeksen waar toch veel jeugdspelers aantreden. 

 

Er volgde opnieuw een bespreking met de verantwoordelijke van het Vlaams Jeugdcriterium. Er werd na 

overleg beslist om het huidige systeem voorlopig te behouden gezien de “groei” van het Vlaams 

Jeugdcriterium wat stagneert. De reeksen bij de miniemen zijn momenteel niet zo groot bezet zoals 

voorgaande jaren, waardoor het belangrijkste aspect nog steeds ligt op de deelname van de 

allerjongsten. Er werd voorgesteld om een beurtrol te organiseren tussen Oost-Vlaanderen, Antwerpen 

en Vlaams-Brabant om de aparte fases door te laten gaan. In Vlaams-Brabant gaat momenteel de 

finalefase door, maar zo hebben zij nooit de kans om aan een “gewone” fase deel te nemen. Dit wordt 

verder opgevolgd door het Technisch Comité, maar tot op heden is daar nog geen beslissing rond 

genomen. 

 

De damesproblematiek werd opgenomen in de enquête van 2013. Zo konden we een goed eerste 

overzicht krijgen van de wensen en verzuchtingen van de clubs zelf. Zo waren er van de 142 clubs (40 

clubs hebben de enquête niet ingevuld) maar liefst 66 clubs die 0 tot 3 dames hebben, neem daarbij nog 

eens de 39 clubs die 4 tot 6 dames hebben en dan kom je al tot de vaststelling dat er maar liefst 105 

clubs zijn die maximaal 6 dames hebben. Voor een herenploeg moet je vanaf 6 spelers inschrijven. Dat 

wil dus zeggen dat er slechts 37 clubs in aanmerking komen om een damesploeg in te schrijven. Hier 

moeten we ook melden dat er uiteraard ook clubs zijn die zelfs met minder dan 7 dames een 

damesploeg hebben ingeschreven. Zo zijn er in 2013 6 clubs. Daarnaast zijn er ook 15 clubs met meer 

dan 6 dames die geen damesploeg hebben ingeschreven. En zo komen we dus aan totaal aan 28 clubs in 

heel Vlaanderen die een damesploeg of damesploegen inschreven. En dit verdeeld over de vijf 

provincies. Het ontwikkelen van een volledige damesinterclub is dus zeker geen sinecure. 

 

Doordat er zoveel clubs zijn met zo weinig dames, is het dan ook logisch dat de hoofdreden van niet-

inschrijving van een damesploeg het feit is dat ze gewoonweg te weinig dames hebben. Daarnaast 

waren er ook 45 clubs die aangaven dat de dames zelf niet geïnteresseerd zijn in de damescompetitie, 

terwijl 4 clubs er bewust voor kozen om geen ploeg in te schrijven. Sommige clubs hadden ook andere 
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redenen om geen damesploegen in te schrijven. Hier een korte bloemlezing: het niveau tussen mijn 

eerste speelster (A-niveau) en mijn tweede speelster (D-niveau) is veel te groot. Vier van de zes dames 

zijn recreatief aangesloten, de dames spelen bij ons geen competitie, onze dames spelen liever bij de 

heren, onze dames spelen mee in de jeugdcompetitie, … 

 

Een bespreking van de resultaten van de damesproblematiek kwam meermaals aan bod tijdens diverse 

commissie-vergaderingen. Jammer genoeg ook in 2015 zonder resultaat. Dit punt werd dan in eerste 

instantie ook overgedragen aan de Nationale Technische en Evenementencommissie. Daar kwam echter 

ook geen oplossing naar voor. Daarom werd beslist om te gaan samenwerken met een innovatielab. 

Jammer genoeg werd het item van de damesproblematiek niet weerhouden, waardoor het dossier nu 

terug bij “af” is. In 2016 trachten we dit dossier nieuw leven in te blazen. 

 

Het tornooi-programma is nog steeds in volle ontwikkeling. We hadden gehoopt om in 2015 een 

volledig nieuwe versie voor te stellen. Dit is echter niet gelukt door onze vrijwillige medewerkers. Het 

huidige programma voldoet wel voor de meeste clubs, maar als federatie wensen we onze clubs een zo 

goed mogelijke service aan te kunnen bieden. Dit programma is kosteloos voor onze clubs, maar is 

momenteel nog niet bekend genoeg bij onze clubs. Het wordt dan ook één van onze doelstellingen om 

het tornooi-programma wat meer te promoten. Een volledig nieuwe versie werd in 2015 dan ook niet 

meer als essentieel beschouwd. We verlegden onze focus opnieuw op het competitieprogramma. Dit wil 

echter niet zeggen dat we het tornooiprogramma volledig vergeten. Op Nationaal en landelijk vlak is het 

tornooiprogramma in werking. Er worden echter nog steeds “bugs” gevonden waardoor het niet evident 

is om een uitstekende promotie rond dit programma te maken. 

 

Voor het competitieprogramma kijken we ook steeds voor verbeteringen. We hebben dan ook in 2014 

ons akkoord gegeven om een nieuwe online-versie te ontwikkelen, zodat de dag zelf de wedstrijden live 

gevolgd kunnen worden. We hoopten dit in het seizoen 2015-2016 in voege te brengen. Dit is echter 

niet gelukt. Er moeten heel wat zaken nagekeken worden en ook de haalbaarheid (internet in de clubs) 

dient verder opgevolgd te worden. We hopen in 2016 dan ook om de online-versie in een proefversie te 

laten draaien in enkele clubs. 

 

Ten slotte werd beslist om geen tweede enquête uit te brengen. We trachten nu meer onze clubs 

persoonlijk aan te schrijven om eens hun ideëen en verlangens wat beter te begrijpen. Persoonlijk 

contact is dan ook essentieel om dergelijke info verder te blijven vergaren. 
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BO2 
 

ORGANISEREN VAN 
RECREATIEVE 
SPORTBEOEFENING VOOR 
KINDEREN, JONGEREN, 
VOLWASSENEN EN 
SENIOREN 

 

  
  



 

 13 

 

2.1 Strategische doelstellingen 

 

1. Verhogen van het aantal aangesloten recreanten met 10% tegen 30/06/2016 in vergelijking met 

de situatie van 30/06/2012 

2. Stimuleren van recreantenactiviteiten in de clubs 

3. Creëren van een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen 

  



 

 14 

 

2.2 Operationele doelstellingen 

 

SD 1 “Verhogen van het aantal aangesloten recreanten met 10% tegen 30/06/2016 in vergelijking 

met de situatie van 30/06/2012”  

1. Jaarlijks meten van het aantal aangesloten recreanten op 30/06 
2. Organiseren van Vlaamse Criteriums voor (aangesloten) Recreanten 

 

SD 2 “Stimuleren van recreantenactiviteiten in de clubs”  

1. Jaarlijks meten van het aantal recreantenactiviteiten per provincie 
2. Verder uitwerken en promoten van ons draaiboek voor recreantenactiviteiten, zodat meer 

clubs hiervan gebruik maken 
 

SD 3 “Creëren van een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen”  

1. Meer jonge kinderen betrekken in een recreatief en leerzaam kader 
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2.3 Resultaten Effectmeting 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

RECREANTENACTIVITEITEN          

Aantal activiteiten voor recreanten op Landelijk 
niveau 

2 2 1 2  

Aantal activiteiten voor recreanten op Provinciaal 
niveau 

1 2 2 2  

Aantal activiteiten voor recreanten op clubniveau 
(niet duurzaam aanbod) 

14 7 17 10  

Aantal clubs met wekelijkse activiteiten voor 
recreanten (duurzaam aanbod) 

1 7 9 17  

Aantal clubs met een gevarieerd bewegingsaanbod 
voor jonge kinderen 

6 11 12 10  

      

LEDENAANTALLEN      

Aantal recreanten 879 1013 1018 1054  

Aantal kinderen jonger dan 10 jaar 182 344 450 466  

Totaal aantal leden 8381 8834 8775 8713  
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2.4 Evaluatie van de effectmeting 

SD 1 “Verhogen van het aantal aangesloten recreanten met 10% tegen 30/06/2016 in vergelijking 

met de situatie van 30/06/2012”  

 In 2015 telden we 19,9% meer aangesloten recreanten in vergelijking met 2012. 

 In 2015 was 12% van al onze leden, aangesloten als recreant. 

 Het aantal aangesloten recreanten is sinds 2012 jaarlijks gestegen. 

 Er zijn nog steeds clubs die hun recreanten niet bij de VTTL aansluiten. 

 In 2015 organiseerde de VTTL twee criteriums voor niet geklasseerde volwassen spelers. Een 
belangrijke doelgroep hiervoor zijn de, al dan niet aangesloten, recreanten. Het lentecriterium 
had 8 deelnemers en het herfstcriterium 29. 

 
SD 2 “Stimuleren van recreantenactiviteiten in de clubs”  

 Het aantal geregistreerde niet-duurzame recreantenactiviteiten in de clubs schommelt 
doorheen de jaren. 

 Het aantal geregistreerde duurzame recreantenactiviteiten in de clubs is sinds 2014, met de 
komst KING PONG, in stijgende lijn. Via dit project ondersteunen wij scholen en diverse centra, 
maar ook onze clubs met een tool waarmee ze activiteiten kunnen organiseren. In 2015 
hadden 42 clubs een account. Daarvan hebben 17 clubs activiteiten geregistreerd met de tool. 

 
SD 3 “Creëren van een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen”  

 Door het aanbieden van een aangepast recreatief en leerzaam kader voor jonge kinderen is het 
aantal leden onder de 10 jaar sterk toegenomen sinds 2012 en verder gegroeid in 2015. Dit is 
voornamelijk te danken aan Multimove. In 2015 is de naam PRINS PONG ontstaan, voor de 
verankering van Multimove in platform van KING PONG.  
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2.5 Acties/Activiteiten 

Landelijk: 

Op landelijk niveau worden jaarlijks twee Vlaamse Criteriums voor Recreanten georganiseerd 

(huidige benaming = NG criteriums). Het lentecriterium is doorgegaan op 15 maart 2015 in 

Hasselt. Het herfstcriterium is doorgegaan op 15 november 2015 in Nodo Ekeren. 

Provinciaal: 

In de provincie Limburg/Kempen bestaat er een duurzame recreatie- en vrijetijdscompetitie. De 

provincie organiseerde ook een enkel tornooi voor vrijetijdsspelers op 30 oktober 2015 en de 

Nacht der dubbels voor vrijetijdsspelers op 13 februari 2015. 

Club: 

Duurzame activiteiten: Gezien het meestal gaat over een wekelijks aanbod, hebben we enkel 

de clubs opgenomen in de meting van dit verslag, niet het aantal activiteiten. De activiteiten met 

betrekking tot KING PONG werden geregistreerd in onze tool (webapplicatie). De activiteiten 

met betrekking tot het gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen, werden geregistreerd 

via Multimove. 

Andere activiteiten: Sporadische of jaarlijkse clubactiviteiten waarvan we doorgaans op de 

hoogte komen via promotie, werden geregistreerd als niet-duurzame activiteiten. 

 

 

2.6 Evaluatie van de acties/activiteiten 

 

Zie 2.4 
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BO3 
 

ORGANISEREN VAN 
KADERVORMING EN 
BIJSCHOLING 
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3.1 Strategische doelstelling BO3 

 

Strategische doelstelling 1: 
Het vermeerderen van het aantal gevormde en bijgeschoolde trainers, scheidsrechters en 
bestuursleden tegenover de meting van 1 januari 2013. 
 
 

Strategische doelstelling 2: 
Kwaliteitsbewaking van de gevormde en bijgeschoolde trainers en scheidsrechters 
 
 
Strategische doelstelling 3: 
Recrutering van potentiële trainers en scheidsrechters: 
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3.2 Operationele doelstellingen 

 
SD1 Sporttechnisch: 

 Jaarlijks 50 trainers vormen en of tot een hoger niveau laten doorstromen. 

 Jaarlijks 50 trainers bijscholen op provinciaal en landelijk vlak. 
SD1 Administratief: 

 Jaarlijks 20 scheidsrechters vormen en of tot een hoger niveau laten doorstromen. 
SD1 Bestuurlijk: 

 Opnemen van de bestuurlijke en administratieve bijscholingen op de VTTL website.  
 
SD2 Sporttechnisch: 

 Invoeren van een coachlicentie tegen 1/8/2013 zodat via de ledendatabase actieve trainers 
kunnen onderscheiden worden van gevormde trainers. 

 Aanpassen database VTTL tegen 1/1/2015 zodat alle aangesloten trainers kunnen opgezocht 
worden via deze web applicatie. 

SD2 Administratief: 

 1 cursustekst voor alle scheidsrechtersopleidingen op Vlaams niveau tegen 1/1/2014. 
 

SD3 Sporttechnisch: 

 Promotiecampagne opzetten voor de brevettenactie van de Vlaamse Tafeltennisliga zodat 
tegen 31/12/2015 de eerste cursisten hun toelatingsproef voor de initiator cursus behaalden 
via deze actie.  

SD3 Administratief: 

 Promotiecampagne starten in 2014 om jongeren aan te zetten tot het volgen van een 
scheidsrechter cursus. 

 Scheidsrechter cursus organiseren in 2014 voor -21 jarigen 
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3.3 Effectenmeting 

Aantal georganiseerde trainers modules  

  
# modules 

georganiseerd in 
2015 

# modules 
afgerond in 

2015 

# Deelnemers 2015 
(op de afgeronde 

modules)** 

# 
Geslaagden 

2015 

# Niet-
Geslaagden 

2015 

Aspirant-Initiator 2 2 33 29 4 

Initiator M1 1 1 18 17   

M2 1 1 18 16 1 

M3 1 1 18 16 1 

M4 1 1 18 18   

Instructeur B M2           

M3           

M4           

Trainer B M2 0         

M3 0         

M4 0         

Trainer A M2 1         

M3 1         

M4 1         

 

* Stand van zaken op 31/12/2015 

** Aantal deelnemers = SOM[aantal geslaagde + aantal niet-geslaagde + aantal ingeschreven cursisten] 

 

Stand van zaken screening en remediëring 

Opleidings-
niveau 

Opleidings-
stramien 

Info-
moment Screening 

Remediëring 
OS Herwerking cursusteksten Opmerking 

Initiator 
Initiator 

Tafeltennis 
OK OK OK 

M2: OK (versie 07/2015) 

proces afgerond M3: OK (versie 12/2014) 

M4: OK (versie 07/2015) 

Trainer B 
Trainer B 

Tafeltennis 
OK OK OK 

M2: to do (versie 10/2011) 
cursusteksten worden 

herwerkt 
M3: to do (versie 10/2011) 

M4: to do (geen teksten) 

Trainer A 
Trainer A 

Tafeltennis 
OK OK OK 

M2: to do (geen teksten) cursus trainer A werd 
opgestart en presentaties 
werden op dropbox gezet 

M3: to do (geen teksten) 

M4: to do (geen teksten) 
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Inventarisatie actieve trainers: 

Van de sportfederaties wordt verwacht dat men jaarlijks een correcte inventaris bezorgt van de trainers 

(sportgekwalificeerd of niet) die actief zijn. In dit jaarverslag wordt gewerkt met de gegevens van het 

kalenderjaar 2014. De aan te leveren gegevens omvatten naast de personalia van de trainers en de sportclubs 

waar ze actief zijn ook de PO-ID (unieke ID uit de VOTAS-databank) van de trainer (indien beschikbaar). Op 

basis van deze unieke ID kunnen gegevens vergeleken worden tussen de databank van de sportfederatie en de 

Vlaamse Trainersschool. Hieronder kan u alvast een overzicht vinden van de correctheid van de aangeleverde 

PO-ID’s voor onze sportfederatie.  

Trainers 
Sportfederatie  

Met PO-ID SF  
Met PO-ID (na 
controle VTS)  

% ok  
Gemiddelde alle 

SF % ok  
Totaal # Trainers  

Sportfederatie  256 253 98,80% 46% 431 

 

Kwalificatiegraad trainers Vlaamse Tafeltennisliga: 

In onderstaande tabel en grafiek wordt de Kwalificatiegraad, Trainersgraad en Gediplomeerde Trainersgraad 

in kaart gebracht. Deze data, geordend per provincie, kunnen blinde vlekken blootleggen en zo aanpassingen in 

de toekomstige opleidingsplannen faciliteren.  

Vlaamse 
Tafeltennisliga 

Antwerpen Limburg 
Oost-
Vlaanderen 

Vlaams-
Brabant 

West-
Vlaanderen 

Eindtotaal Gem alle SF 

Kwalificatiegraad 63,60% 48,80% 47,80% 51,60% 51,60% 52,20% 44,40% 

Trainersgraad 3/100 5/100 5/100 8/100 5/100 5/100 4/100 

Gediplomeerde 
Trainersgraad 

2/100 2/100 2/100 4/100 3/100 3/100 2/100 

 

De Kwalificatiegraad is het aantal gediplomeerde trainers op het totaal aantal (doorgegeven) trainers 

De Trainersgraad is het aantal trainers per aantal leden 

De Gediplomeerde Trainersgraad is het aantal gekwalificeerde trainers per aantal leden 

Bron: Gegevens Vlaamse Tafeltennisliga vzw (2015) 
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Toelichting: 

Aangeleverde gegevens komen uit de online database van de VTTL maar nog niet alle clubs hebben hun 

trainers geregistreerd. De aangeleverde gegevens zijn nog niet volledig en de effectieve 

kwalificatiegraad en trainersgraad licht vermoedelijk hoger. Via de koppeling van het jeugdsportproject aan de 

ledendatabase zal er in de toekomst hopelijk een realistischer beeld kunnen weergegeven worden. Dit is gepland 

voor het volgende beleidsplan 1720. 

 

Bijscholing VTTL: 

Trainerscongres 2015 

 Datum: zaterdag 30 mei samen met A.V. van de VTTL 

 54 inschrijvingen waarvan 39 voor de trainerssessie en 15 voor de bestuurderssessie. 

 Evaluatie 
 

  Heel goed Redelijk goed Kan beter Slecht Heel slecht 

1.1 Datum van het congres 11 9       

1.2 Aankondiging 8 11 1     

1.3 Inschrijven 15 5       

2. Infrastructuur 13 6 1     

3.1 Inhoud: voormiddag (pp) 16 4       

3.2 Inhoud: namiddag (praktijk in de zaal) 14 5   1   

4.1 Spreker: presentaties 16 4       

4.2 Spreker: kennis van de stof 20         

4.3 Spreker: mogelijkheid tot interactie 20         

5.1 Catering: vooraf en tijdens pauze 10 8 1     

5.2 Catering: middagmaal 12 6 1     

6. Kostprijs 11 8       

7.1 Mail met informatie nadien 15 3 2     

7.2 Video van de bijscholing 12 6 2     
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3.4 Overzicht acties 

Sporttechnisch vlak: 
 1 aspirant initiator per provincie 

 Er werden 2 aspirant-initiators georganiseerd, één in Oost-Vlaanderen en één in West-
Vlaanderen. 

 1 Initiatoropleiding te Vlaams-Brabant 
 Er werd 1 cursus initiator georganiseerd in Vlaams-Brabant (Leuven) 
 Er werd maar 1 initiator ingericht in 2015 aangezien ook de trainer A van start is gegaan 

in 2015. De trainer A was een absolute prioriteit en de meeste cursisten zijn ook docent 
binnen de VTS. 

 Opleiding trainer A te Vlaams-Brabant 
 De cursus trainer A werd opgestart in 2015. De vorige organisatie dateerde van 2000, dit was dus 

een absolute noodzaak. 

 Screening van alle opleidingsniveaus – remediëring van alle opleidingsstramienen 
 Screening Initiator, Trainer B en Trainer A voltooid 
 Opleidingsstramienen Aspirant-Initiator, Initiator, Trainer B en Trainer A geremedieerd, 

goedgekeurd door de Denkcel Tafeltennis en actief op VOTAS 

 Remediëring van de volledige cursustekst Initiator Tafeltennis (inhoud + lay-out) 
 Alle vakken inhoudelijk volledig geremedieerd conform de screening + lay-out 
 Stagemodule volledig vernieuwd + stagehandleiding uitgeschreven 

 Voorbereiding van de cursusorganisatie Trainer A Tafeltennis (2015-2016) 
 Herwerkte toelatingsvoorwaarden, portfolio in functie van intake gesprek, visietekst Trainer A 

Tafeltennis en stageopdrachten Trainer A opgesteld, goedgekeurd door de DC Tafeltennis en 
gepubliceerd op VTTL-website. Cursusteksten op dropbox. 

 Vernieuwing van de procedure toelatingsproeven Initiator Tafeltennis 
 In werking vanaf zomer 2014. Het is een verbetering omdat de toelatingsproeven nu langer 

vooraf worden afgenomen en enkel door de provinciale trainers dus meer standaardisatie. 
Nadeel is wel dat dit in sommige periodes erg belastend is voor de provinciale trainers. 

 Organisatie bijscholingen voor trainers 
 VTTL-bijscholing (30 mei 2015) met Richard Prause, internationale toptrainer, over opleiding van 

jongeren en service en ontvangst. 
 Limburg (31 oktober 2015) met Klaus Geske, voormalig trainer van de topsportschool. 

 Organisatie docentenbijscholing (nieuwe opleidingsstramienen + INI TT + stage) 
 Brussel (15 december 2015) 
 Agenda: Overzicht activiteiten sportkaderopleiding Tafeltennis 2015, Beknopte toelichting VOTAS 

en SportDB App voor docenten, Toelichting vernieuwde PPT-presentaties Initiator Tafeltennis + 
vraag naar suggesties ter optimalisatie 

 Opstellen brevetten voor deelnemers aan sportkampen: nihil 

 Coachlicentie zal ingevoerd worden op 1/9/2016. Omdat dit een nationale materie is, heeft dit langer 
geduurd dan eerst voorzien. 
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Bestuurs vlak: 
 

Opleiding:  Sportac opleidingen werden gepubliceerd in de Baak nieuwsbrief. 
Bijscholing  Centrale bijscholing op 30 mei 2015. Het thema was “Slimme strategie voor 

ledenbinding”. 
 
 
Administratief vlak: 
 

Opleiding:  Administratieve bijscholingen werden gepubliceerd in Baak 
 1 scheidsrechters opleiding werd georganiseerd op 12/9 te Antwerpen 

Bijscholing  4 bijscholingen voor gebruik tornooiprogramma: 9/5, 6/6, 13/6 en 20/6 
 1 bijscholing landelijke en nationale scheidsrechters in januari 2015. 
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3.5 Evaluatie - Conclusie 

 

S: Op welke vlakken hebben we onze sterke punten verbeterd? 

De aanwezige potentiele docenten werden aangesproken en ingezet in de werking. De vernieuwde 

dynamiek in het docentenkorps werd voortgezet. 

 

W: Welke zwakke punten hebben we dit jaar verbeterd? 

De trainer A werd opgestart in 2015. De vorige cursus was in 2000, dus dit was een absolute noodzaak. 

 

O: Welke opportuniteiten hebben we dit jaar getracht te benutten? 

Via de trainer A hebben we getracht de cursisten nauwer te betrekken bij de werking van de federatie. 

Op termijn hopen we dat deze trainers de federatiewerking mee of verder ondersteunen. 

 

T: Welke bedreigingen hebben we getracht in te perken? 

Verouderde cursusteksten – Geen trainers A 

 

Zijn de vooropgestelde acties (uit het actieplan) voor het afgelopen jaar behaald? Welke (nog) niet? 

Toelichting? 

De meeste doelstellingen werden gerealiseerd. 

De volgende doelstellingen werden niet gehaald: 

1 aspirant initiator per provincie 

De coachlicentie werd in 2015 nog niet ingevoerd op nationaal & VTTL vlak. 

De datum van invoering is 1/9/2016 
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BO4 
 

BEGELEIDINGS EN 
INFORMATIEPLICHT 

 

  
  



 Werkingsverslag Vlaamse Tafeltennisliga 

 

 28 

 

4.1. Strategische doelstellingen 
 

Strategische doelstelling 1: 
Begeleiding op bestuurlijk – administratief vlak: verder opstellen leidraad waaraan 
clubs moeten voldoen om wettelijk in orde te zijn. 
 
Strategische doelstelling 2: 
Begeleiding op promotioneel vlak: oefenvormen opstellen die in school gebruikt kunnen 
worden. Verspreiden naar clubs toe via nieuwsbrief en website. En contact nemen met 
SVS om ook scholen te betrekken. 
 
Strategische doelstelling 3: 
Begeleiding op sporttechnisch vlak: Uitgewerkte oefenstofpakketten opmaken en ter 
beschikking stellen van clubs. 
 
Strategische doelstelling 4: 
Begeleiding op vlak van kwaliteitszorg: Opstellen criteria voor een correcte opdeling en 
grootte van de trainingsgroepen. 
 
Strategische doelstelling 5: 
Informatieverstrekking – maatregelen om alle interne en externe communicatie te 
verbeteren: uitbreiding website en gebruiksvriendelijker maken. Evalueren systeem 
nieuwsbrief (elektronisch). Controle van de gebruiksvriendelijkheid van de website. 
 
Strategische doelstelling 6: 
Informatieplicht – maatregelen om alle interne en externe communicatie te verbeteren: 
Gebruik maken van e-mailadressen om onze leden vlugger te bereiken. 
 
Strategische doelstelling 7: 
Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en de organisatie aan de 
sportclubs en hun aangesloten leden: Opmaken document met contactgegevens van 
iedereen met daarbij hun specifieke taak zodat mails vlugger bij de juiste persoon 
komen. 
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4.2. Operationele doelstellingen 
 

SD1: Begeleiding op bestuurlijk – administratief vlak 
 Jaarlijks uitbrengen van nieuwe artikels om de clubs te wijzen op de wettelijke 

verplichtingen. 
 

SD2: Begeleiding op promotioneel vlak 
 Oefenvormen opmaken voor school. 
 Verspreiden van de oefenvormen 
 Contact nemen met SVS met het ook op een betere werking in scholen 

 
SD3: Begeleiding op sporttechnisch vlak 

 Uitgewerkte oefenstofpakketten voor alle leeftijden en niveau’s. 
 

SD4: Begeleiding op vlak van kwaliteitszorg 
 Vastleggen criteria van trainersgroepen en verspreiding naar clubs doen. 
 

SD5: Informatieverstrekking – maatregelen om alle interne en externe communicatie te 
verbeteren 

 Uitbreiden website. 
 

SD6: Informatieverstrekking – maatregelen om alle interne en externe communicatie te 
verbeteren 

 Evalueren schrapping gedrukte nieuwsbrief. 
 Meer gebruik maken van de e-mailadressen van de leden om zo iedereen 

vlugger te bereiken. 
 

SD7: Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en de organisatie aan 
de sportclubs en hun aangesloten leden 

 Opstellen werkdocument met taakomschrijving van de medewerkers. 
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4.3. Effectenmeting 
 

Clubs wijzen op wettelijke verplichtingen: 

 Er was in 2015 terug VTTL-congres voor de bestuurders georganiseerd. Deze keer 

werd niet gekozen om de wettelijke verplichtingen nogmaals aan te kaarten 

(gezien ook de diversiteit van vele clubs). Er werd gekozen om een sessie te 

organiseren in verband met ledenwerving in de clubs.  

 Met 16 deelnemers kunnen we spreken van een wat tegenvallende opkomst. De 

periode (eind mei) is blijkbaar niet ideaal voor sommige personen (examens, 

einde sezoen, …).  

 

Oefenvormen opmaken voor school: 

 Via de website King Pong kan iedere school een login verkrijgen om zo 

gemakkelijke oefenvormen voor te stellen aan hun leerlingen. 

 De website King Pong werd ondertussen ook verder uitgebreid met nieuwe 

filmpjes en ook de toevoeging van Prins Pong is een goede zaak gebleken. Zo 

mikken we ook op nog jongere spelertjes. 

 

Uitgewerkte oefenstofpakketten voor alle leeftijden en 

niveau’s: 

 Speciale rubriek met diverse publicaties op de website 

o Stretching. 

o Oefeningen. 

o Spelvormen. 

o Psychomotorisch programma -12-jarigen. 

 

Uitbreiden website: 

 Artikels over alle tornooien komen online. 

 Website wordt dagelijks onderhouden en opgevolgd. 

 Extra links werden gelegd naar onze diverse andere webapplicaties. 

 Bovendien zijn we in 2015 ook gestart met facebook, waarbij we eind 2015 net 

geen 1.000 “volgers” hadden. We hopen in 2016 de grens van 1.000 personen te 

doorbreken. 
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4.4. Overzicht en acties 
 

Clubs wijzen op wettelijke verplichtingen: 

 Verzamelen van de voorstellen en doorgeven aan het Technisch Comité en het 

Management comité voor verder gevolg. 

 In 2015 werd gekozen voor een andere sessie op het VTTL-congres. 

 

Oefenvormen opmaken voor school: 

 Contacten werden gelegd met diverse schoolgroepen verspreid over heel 

Vlaanderen. 

 Materiaalpakketten konden aangekocht worden door geïnteresseerde scholen. 

 Diverse oefenvormen staan online (zowel in samenwerking met het project King 

Pong als Prins Pong). 

 In 2015 werden ook dienstencentra meer betrokken in het project King Pong. 

 

Uitgewerkte oefenstofpakketten voor alle leeftijden en 

niveau’s: 

 Speciale rubriek met diverse publicaties op de website 

o Stretching. 

o Oefeningen. 

o Spelvormen. 

o Psychomotorisch programma -12-jarigen. 

 

Vastleggen criteria van trainersgroepen: 

 Hier werd nog geen actie voor ondernomen gezien veel clubs heel divers werken 

(grote en kleine clubs, veel of weinig jeugd, veel trainers of weinig trainers). Er 

werd in 2015 dan ook meer individueel per club bekeken wat de mogelijkheden 

zijn in de club en wat eventueel goede oplossingen kunnen zijn. 

 

Uitbreiden website: 

 Artikels over alle tornooien komen online. 

 Website wordt dagelijks onderhouden en opgevolgd. 

 Extra links werden gelegd naar onze diverse andere webapplicaties. 

 In 2015 zijn we ook gestart met facebook om zo meer personen te bereiken. Eind 

2015 hadden we net geen 1.000 “volgers”. Het “bereik” van onze leden is zo 
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echter wel heel veel verbeterd en er is een betere interactie met onze leden 

momenteel. 

 

Gedrukte nieuwsbrief afschaffen: 

 Dit item werd doorgevoerd op 1 juli 2014. Tijdens het seizoen 2013-2014 werden 

nog zo’n 75 à 80 gedrukte versies opgestuurd. Dit waren vooral beleidsmensen 

van de VTTL. We merkten eigenlijk geen enkel probleem bij de clubs bij de 

overgang naar de elektronische nieuwsbrief. Er is ook in 2015 geen enkele vraag 

geweest naar een gedrukte versie. De elektronische nieuwsbrief is ook steeds ter 

beschikking op de VTTL-website en dus voor iedereen beschikbaar. 

 

Opstellen werkdocument medewerkers: 

 Dit document is jammer genoeg nog niet volledig opgesteld geweest, dit gezien er 

ook rekening wordt gehouden met een eventuele herstructurering binnen de 

federatie zelf. Sommige taken worden door meerdere medewerkers gedaan, 

waardoor het niet altijd even duidelijk is wie de beslissing neemt. We hopen dit in 

2016 volledig op te stellen, ook met het oog op het nieuwe decreet dat in 2017 

van start gaat. 
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4.5. Evaluatie - Conclusie 
 

Het gros van de clubs is een feitelijke vereniging, slechts enkele zijn ook een VZW. Het is dan 

ook moeilijk om alle clubs over één kam te scheren en 1 werkdocument te maken waarin de 

wettelijke verplichtingen zijn gezien het verschil tussen een feitelijke vereniging en een VZW 

dan ook groot is. Het was dan ook de bedoeling om de bestuurders in 2015 op een andere 

manier te bereiken. Er waren enkele individuele aanvragen van clubs die dan ook persoonlijk 

verder werden geholpen. Op het VTTL-congres werd dan ook gekozen voor een ander item dan 

wettelijke verplichtingen om onze clubs toch bij te kunnen staan. Met slechts 16 deelnemers 

was dit eigenlijk toch wat tegenvallend gezien we toch dachten meer interesse te krijgen van de 

clubbestuurders in verband met ledenwerving. 

 

De samenwerking met de scholen is het beginstadium gepasseerd. Contacten werden gelegd, 

materiaal wordt klaar gestoomd. In 2014 werd een goede start genomen met de schoolwerking 

om zodoende een grotere instroom te creeëren. We merkten wel dat de instroom naar de 

federatie momenteel nog beperkt blijft, gezien de clubs te weinig betrokken worden in de 

werking met de school zelf. In 2015 hebben we dan ook telkens getracht om een club uit de 

buurt te betrekken in deze samenwerking. Zo kan de doorstroming misschien wat vlotter 

verlopen. Effectieve resultaten hierover zijn nog niet gekend. Een evalutatie zal in 2016 

waarschijnlijk voor het eerst gemaakt kunnen worden. In 2015 zijn we ook meer gaan inpikken 

op de dienstencentra met het project King Pong. Ook daar merken we dat deze centra zeker 

open staan voor samenwerking, maar ook hier moeten we zeker goed uitkijken dat de 

doorstroming naar onze federatie zeker ook gebeurd. 

 

We hebben getracht om diverse zaken aan bod te laten komen om onze clubs verder te 

begeleiden op sporttechnisch vlak. Zo zijn er reeds voorbeelden van stretching, diverse 

oefeningen en spelvormen, alsook een item over het psychomotorisch programma van de -12-

jarigen. Ook in 2015 hebben we verder de website van King Pong uitgebreid. Daar staan nieuwe 

oefenvormen op en bovendien is ook de integratie van Prins Pong een goede zaak voor de 

allerjongsten. We zullen deze website dan ook verder promoten naar onze clubs toe. 

 

Criteria voor trainersgroepen werden nog niet vastgelegd. Hier blijkt het moeilijk om een vast 

stramien vast te leggen gezien er ook veel verschil zit tussen de clubs (grote, middelgrote en 

kleine clubs). We hebben wel geprobeerd om onze clubs wat beter individueel te begeleiden. 

Dat lijkt te werken, al staat niet iedere club hiervoor open.  

 

Begin 2015 werd een volledig nieuwe website gelanceerd. Met positieve commentaren van 

onze leden. De website zelf wordt dagelijks nagekeken en indien nodig aangepast. Daarnaast 

komen nu ook de verslagen van de tornooien online, alsook zijn de resultaten direct 

beschikbaar. De verslagen van de vergaderingen staan allemaal op één plaats, waardoor alle 
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medewerkers deze gemakkelijk kunnen terugvinden. In 2015 zijn we ook gestart met Facebook 

en ook hier zijn de commentaren heel positief. Momenteel ligt de focus misschien nog wat veel 

op het internationale gebeuren. Al trachten we ook de Belgische evenementen te promoten, 

alsook regelmatig items te “delen” van VTS, EVS, MVS,…  

 

Het einde van de gedrukte nieuwsbrief was een feit in 2014. Zeker een goede zaak voor beide 

partijen. Enerzijds geen drukwerkkosten meer, anderzijds ook voor de clubs veel gemakkelijker 

te verspreiden naar hun leden. Het magazine blijft wel nog in een gedrukte versie bestaan, 

gezien we daar toch bewust kiezen voor een “boekje met foto’s en tekst”. Misschien te 

bekijken of we dit in de toekomst ook anders moeten aanpakken, maar dan moeten we op 

zoek naar een “ontwikkelaar” van dergelijke boekjes om het er professioneel te laten uit zien. 

 

Door de verkiezingen in 2014 werd ervoor geopteerd om nog te wachten met het 

werkdocument van de bedienden, vrijwilligers,… Nadien volgde nog een personeelsgesprek 

eind november om duidelijke afspraken te maken. In 2015 werd duidelijk dat het nieuwe 

decreet er toch voor zal zorgen dat er heel wat wijzigingen noodzakelijk zullen zijn. Een 

herstructurering van de werking diende en dient zich dan ook aan. Het was echter wat 

afwachten wat de precieze inhoud van het decreet ging zijn vooraleer we zelf ook meer wisten. 

In 2016 is dit werkdocument een heel belangrijk item om op te gaan stellen.  
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BO5 
 

PROMOTIE VAN DE  
EIGEN SPORTTAK 
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5.1 Strategische en operationele doelstellingen  

Strategische doelstelling 1 
Tafeltennis promoten via sociale netwerksites (facebook) 
 

Operationele doelstelling 1.1 
Binnenlandse evenementen promoten via sociale netwerksites 
 

Resultaten effectmeting: 
Onderstaande binnenlandse evenementen werden op facebook aangekondigd en konden 
nadien ook becommentarieerd worden. 
 

Datum Binnenlandse evenementen Wat 

21/jan VJC fase 2 Resultaten 

29/jan Vlaamse Kampioenschappen klassementen Aankondiging 

3/feb BK A Aankondiging 

4/feb BK jeugd Aankondiging en resultaten 

15/feb BK BCDE Resultaten 

22/feb BK dubbel CDE Resultaten 

25/feb BK A Link interview met Cedric Nuytinck 

26/feb BK A Link naar artikel pers 

1/mrt BK A Live wedstrijden, resultaten en foto’s 

13/mrt Huldiging speler van het jaar (parantee) Foto 

26/mrt Sportclubs zijn goed bezig Aankondiging 

30/mrt VTTL-congres voor trainers en bestuurders Aankondiging 

26/apr Vlaamse kampioenschappen veteranen Resultaten en foto's 

30/apr Beker van Vlaanderen Aankondiging 

11/mei Beker van België Resultaten en foto's 

12/mei Klassementen 2015-2016 Aankondiging 

14/mei Kampioenschap van België Resultaten en foto's 

1/jun VJC finale fase Resultaten en foto's 

19/jun King Pong Link naar artikel pers 

3/aug Tafeltenniskamp Blankenberge Foto 

3/aug Stage -12 jarigen samen met Picardië Foto 

4/aug A-tornooien Aankondiging 

10/aug Tafeltenniskamp Herentals Foto 

28/aug NJC Aankondiging 

21/sep Landelijke competitie wekelijks verslag 

27/sep Voorstelling project Road to Tokyo Aankondiging en foto's 

8/okt Week van de official Aankondiging 

4/nov Vlaamse Jeugdkampioenschappen (11/11) Aankondiging 

19/nov NG-criterium Resultaten en foto's 
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Evaluatie: 
In mei 2014 werd een aparte facebookpagina opgericht voor de Vlaamse Tafeltennisliga. 
Ondertussen zijn er 735 personen die deze pagina geliked hebben. Er zijn 2 beheerders van deze 
pagina. Dat is een hele vooruitgang t.o.v. vorig jaar waarbij dit nog via de persoonlijke 
facebookpagina’s van de medewerkers gebeurde. Evenementen werden via deze pagina 
gepromoot en besproken.  

 
Operationele doelstelling 1.2 
Internationale resultaten van spelers van de federatie bekendmaken via sociale 
netwerksites  
 

Resultaten effectmeting: 
Van de onderstaande internationale tornooien werden de aankondigingen en de resultaten 
gepubliceerd op de website van de VTTL en facebook. 
 

Website VTTL 
Datum Internationale tornooien Berichtgeving 

28/jan World Tour Hongarije 

Aankondigingen en verslagen zie 
website VTTL: www.vttl.be 

29/jan ITTF Global Junior Circuit Grand Finals 2015 

11/feb World Tour Kuwait 

17/feb World Tour Qatar 

18/feb Junior en Cadet Open Zweden 

28/feb Internationaal jeugdtornooi Alsace 

4/mrt Junior en Cadet Open Italië 

18/mrt World Tour Duitsland 

25/mrt World Tour Spanje 

1/apr Junior en Cadet Open België 

11/apr Internationaal jeugdtornooi Luik 

15/apr Luxemburg Open 

26/apr WK 2015 

13/mei World Tour Wit-Rusland 

25/mei ETTU Eurotalents Hopes Camp Luxemburg 

27/mei World Tour Filipijnen 

3/jun World Tour Australië 

13/jun European Games Baku 

10/jul Europeses Jeugdkampioenschappen 

26/aug World Tour Tsjechië 

28/aug Eurominichamps 

8/sep World Tour België 

16/okt EK Teams 

16/okt Europese Top 10 jeugd 

21/okt World Tour Polen 

24/okt Stiga Masters Miniemen  
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31/okt Internationaal jeugdtornooi Namen 

4/nov Junior en Cadet Open Hongarije 

11/nov World Tour Zweden 

1/dec WK junioren 

    

Facebook   

Datum Internationale tornooien Wat 

30/jan World Tour Hongarije Live wedstrijden 

30/jan ITTF Global Junior Circuit Grand Finals 2015 Resultaten 

6/feb Europese Top 16 in Baku Live wedstrijden 

12/feb World Tour Kuwait Aankondiging en resultaten 

13/feb World Tour Kuwait Live wedstrijd van Robin Devos 

17/feb World Tour Qatar Live wedstrijd van Cedric Nuytinck 

22/feb Junior en Cadet Open Zweden Resultaten en foto's 

9/mrt Junior en Cadet Open Italië Resultaten en foto's 

19/mrt ITTF Para Table Tennis Italië Resultaten en foto's 

19/mrt World Tour Duitsland Aankondiging 

26/mrt World Tour Spanje Aankondiging 

1/apr Junior en Cadet Open België Aankondiging 

1/apr Junior en Cadet Open België Live wedstrijd van Laurens Devos 

3/apr Junior en Cadet Open België Live wedstrijd van Laurens Devos 

4/apr Junior en Cadet Open België Resultaten en foto's 

15/apr Luxemburg Open Resultaten en foto's 

28/apr WK 2015 Resultaten 

7/mei ITTF Para Table Tennis Slovenië Resultaten en foto's 

16/mei World Tour Wit-Rusland Resultaten en foto's 

13/mei World Tour Wit-Rusland Live wedstrijd van Margo Degraef 

13/mei World Tour Wit-Rusland Live wedstrijd van Belgen 

14/mei World Tour Wit-Rusland Live wedstrijd van Eline Loyen 

28/mei ITTF Para Table Tennis German Open Resultaten en foto's 

29/mei World Tour Filipijnen Live wedstrijd van Robin Devos 

30/mei World Tour Filipijnen Live wedstrijd van Cedric Nuytinck 

4/jun Europese Spelen Link naar persvoorstelling 

16/jun Europese Spelen 
Live wedstrijden via sport 10 met 

commentaar TD VTTL 

30/jun Florian Van Acker nr 1 van de wereld klasse 11 Link naar reportage 

8/jul Europeses Jeugdkampioenschappen Aankondiging 

11/07-
19/07/2015 Europeses Jeugdkampioenschappen 

Live wedstrijd van Belgen en 
resultaten 

15/aug Belgium World Tour Aankondiging 

26/aug World Tour Tsjechië Live wedstrijd van Robin Devos 

27/aug Eurominichamps Aankondiging 
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08/09-
12/09/2015 Belgium World Tour 

Live wedstrijd van Belgen, resultaten 
en foto's 

25/sep EK Teams Aankondiging en resultaten 

1/okt EK Live wedstrijd van Robin Devos 

12/okt ITTF Para Table Tennis Belgian Open Aankondiging 

13/okt EK para table tennis 
Aankondiging, livewedstrijden, 

resultaten en foto's 

15/okt Selectie Paralympische Spelen Link naar artikel en interview 

16/okt Europese Top 10 jeugd Live wedstrijden Lisa Lung 

24/okt Stiga Masters Miniemen  Aankondiging en resultaten 

31/okt Internationaal jeugdtornooi Namen Foto 

5/nov Junior en Cadet Open Hongarije Aankondiging en resultaten 

11/nov World Tour Zweden Aankondiging en resultaten 

13/nov World Tour Zweden Live wedstrijd van Robin Devos 

27/nov WK junioren Aankondiging 

2/dec WK junioren Live wedstrijd van Margo Degraef 

2/dec WK junioren Live wedstrijd van Eline Loyen 

3/dec WK junioren Live wedstrijd van Margo Degraef 

3/dec WK junioren Live wedstrijd van Marie Maesen 

10/dec Cedric Nuytinck beste Belg op WR Link naar artikel 

 
Evaluatie: 
In mei 2014 werd een aparte facebookpagina opgericht voor de Vlaamse Tafeltennisliga. 
Ondertussen zijn er 1.057 personen die deze pagina geliked hebben. Er zijn 2 beheerders van 
deze pagina. Dat is een hele vooruitgang t.o.v. vroeger waarbij dit nog via de persoonlijke 
facebookpagina’s van de medewerkers gebeurde. Internationale tornooien, live wedstrijden, 
artikels, … zijn regelmatig te volgen via de facebookpagina en de website. Er worden gemiddeld 
tussen de 1.500 en 2.000 personen bereikt met de berichten. Topberichten bereiken zo’n 10.000 
personen. Dit is een verviervoudiging t.o.v. vorig jaar.  

 
Operationele doelstelling 1.3 
Via sociale netwerksites aankondigen wanneer wedstrijden van spelers van de 
federatie die te volgen zijn op internet 
 

Resultaten effectmeting: 
Van de onderstaande internationale tornooien werden er live wedstrijden uitgezonden. Die 
wedstrijden werden aangekondigd via facebook en konden daar ook becommentarieerd 
worden. 
 

Facebook   

Datum Internationale tornooien Live 

30/jan World Tour Hongarije Live wedstrijden 

6/feb Europese Top 16 in Baku Live wedstrijden 

13/feb World Tour Kuwait Live wedstrijd van Robin Devos 



 Werkingsverslag Vlaamse Tafeltennisliga 

 

 40 

 

17/feb World Tour Qatar Live wedstrijd van Cedric Nuytinck 

1/apr Junior en Cadet Open België Live wedstrijd van Laurens Devos 

3/apr Junior en Cadet Open België Live wedstrijd van Laurens Devos 

13/mei World Tour Wit-Rusland Live wedstrijd van Margo Degraef 

13/mei World Tour Wit-Rusland Live wedstrijd van Belgen 

14/mei World Tour Wit-Rusland Live wedstrijd van Eline Loyen 

29/mei World Tour Filipijnen Live wedstrijd van Robin Devos 

30/mei World Tour Filipijnen Live wedstrijd van Cedric Nuytinck 

16/jun Europese Spelen 
Live wedstrijden via sport 10 met 

commentaar TD VTTL 

11/07-
19/07/2015 Europeses Jeugdkampioenschappen Live wedstrijd van Belgen 

26/aug World Tour Tsjechië Live wedstrijd van Robin Devos 

08/09-
12/09/2015 Belgium World Tour Live wedstrijd van Belgen 

1/okt EK Live wedstrijd van Robin Devos 

13/okt EK para table tennis Live wedstrijd van Belgen 

16/okt Europese Top 10 jeugd Live wedstrijden Lisa Lung 

13/nov World Tour Zweden Live wedstrijd van Robin Devos 

2/dec WK junioren Live wedstrijd van Margo Degraef 

2/dec WK junioren Live wedstrijd van Eline Loyen 

3/dec WK junioren Live wedstrijd van Margo Degraef 

3/dec WK junioren Live wedstrijd van Marie Maesen 

 
Evaluatie: 
Via de aparte facebookpagina opgericht voor de Vlaamse Tafeltennisliga werden er live 
wedstrijden aangekondigd en besproken via facebook.  
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Strategische doelstelling 2 
Tafeltennis op de scholen promoten 
 

Operationele doelstelling 2.1 
Clubs aansporen om tafeltennis op school te promoten via schoolactieplan 
(jeugdsport). Doelstelling is 20 clubs. 

 
Resultaten effectmeting: 
In het nieuw reglement is het schoolactieplan niet meer opgenomen maar vervangen door de 
organisatie van een tornooi in samenwerking met de scholen. In 2015 zijn er 14 clubs die dit 
georganiseerd hebben. Dit is een status quo t.o.v. vorig jaar.  
 
Evaluatie: 
Het aantal clubs dat een scholentornooi georganiseerd heeft is status quo gebleven. Toch is er 
nog groeimarge aangezien dat slechts 25% is van de deelnemende clubs. Doelstelling is nog 
steeds het behalen van 20 deelnemende clubs. 

 

Operationele doelstelling 2.2 
Leerkrachten L.O. trainingsvoorbeelden en promotiepakketten aanbieden (via 
materiaalsponsor)  
 

Resultaten effectmeting: 
Volgende scholen werden bereikt via de King Pong applicatie: 
Basisscholen: in totaal 107 waarvan 57 reeds in 2014 
Basischolen buitengewoon onderwijs: in totaal 16 waarvan 14 reeds in 2014 
Secundaire: in totaal 42 waarvan 16 reeds in 2014 
Secundaire buitengewoon: in totaal 3 waarvan 1 reeds in 2014 
Evaluatie: 
De scholen die hebben deelgenomen met activiteitsvoorwaarden hebben een materiaalpakket 

gekregen. De andere scholen hebben enkel een account voor de web-applicatie. 

 

Operationele doelstelling 2.3 
Leerlingen die tafeltennissen aansporen om tafeltennis te promoten op school 
 

Resultaten effectmeting: 
Evaluatie: 
Via het King-pong project hebben we nu ambassadeurs ingezet die naar de scholen gaan om daar 
ons project toe te lichten. We hebben momenteel 7 ambassadeurs die ingezet worden in de 
verschillende provincies. 
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Strategische doelstelling 3 
Het contact met SVS intensiveren 
 
Resultaten effectmeting: 
Geen 
Evaluatie: 
In 2015 is er nog geen contact geweest met SVS in kader van king pong. Vanaf 2016 zullen we 
de mogelijkheden bespreken met SVS om op woensdagnamiddag een soort instuif voor 
tafeltennis op lagere schoolniveau te introduceren vanaf komend schooljaar. 
 

Operationele doelstelling 3.1 
Tornooien tafeltennis organiseren in samenwerking met SVS 
 

Resultaten effectmeting: 
Geen 
Evaluatie: 
In 2015 is er nog geen contact geweest met SVS in kader van king pong. Vanaf 2016 zullen we 
de mogelijkheden bespreken met SVS om op woensdagnamiddag een soort instuif voor 
tafeltennis op lagere schoolniveau te introduceren vanaf komend schooljaar. 

 

Operationele doelstelling 3.2 
Initiatienamiddagen organiseren in samenwerking met SVS 
 

Resultaten effectmeting: 
Geen 
Evaluatie: 
In 2015 is er nog geen contact geweest met SVS in kader van king pong. Vanaf 2016 zullen we 
de mogelijkheden bespreken met SVS om op woensdagnamiddag een soort instuif voor 
tafeltennis op lagere schoolniveau te introduceren vanaf komend schooljaar. 

 
Strategische doelstelling 4 
Sporttak in de kijker worden tegen 2016 
 
Resultaten effectmeting: 
Nihil 
Evaluatie: 
Sport Vlaanderen heeft tijdelijk het concept van Sporttak in de Kijker afgevoerd. 
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5.2 Overzicht acties 2015 

 

Activiteit Timing Taken & 
verantwoordelijkheden 

Promotie via sociale netwerksites     

Binnenlandse evenementen aankondigen 
op facebook 

bij evenementen 
in 2015 

opgevolgd door 
verantwoordelijke pers en 
media 

Internationale resultaten van spelers van 
de federatie bekendmaken via sociale 
netwerksites 

bij belangrijke 
jeugdtornooien in 
2015 

opgevolgd door 
verantwoordelijke pers en 
media 

Aankondigen wanneer wedstrijden van 
spelers van de federatie te volgen zijn op 
internet 

bij live-
uitzendingen op 
ITTV of andere in 
2015 

opgevolgd door 
verantwoordelijke pers en 
media 

Promotie van tafeltennis in de scholen     

Schoolactieplan (tornooi) promoten bij de 
clubs 

februari 2015 opgevolgd door STCr 

Project King Pong bekendmaken via 
magazine 

2015 opgevolgd door STCr 

Scholengroepen contacteren 2015 opgevolgd door STCr 

Materiaalpakketten bestellen 2015 opgevolgd door STCr 

Ambassadeurs informeren 2015 opgevolgd door STCr 

Ambassadeurs uitzenden 2015 opgevolgd door STCr 
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5.3 Conclusies 

 

 De  promotie van de evenementen, tornooien en wedstrijden zowel in het binnenland als 

internationaal  gebeurden niet enkel via de website van de VTTL maar ook via een eigen 

officiële pagina op de sociale netwerksite facebook. Dankzij de 2 beheerders wordt dit goed 

opgevolgd en up-to-date gehouden. Hierdoor is het bezoekersaantal ook stijgende. Via de 

facebookpagina komen de bezoekers ook terecht op de website van de VTTL waar vaak meer 

uitgebreide informatie te vinden is. 

 Om tafeltennis te promoten op de scholen hadden we 2 pistes voorzien. Enerzijds het 

schoolactieplan dat is gewijzigd naar de organisatie van een scholentornooi. Bedoeling is 

hierbij dat de clubs het initiatief nemen. Ze worden hierin geholpen door informatie in het 

jeugdmagazine en ze worden gestimuleerd d.m.v. het jeugdsportproject (extra punten te 

verdienen indien de clubs een dergelijke organisatie op poten zetten). De tweede piste was 

om trainingspakketten en promotiemateriaal aan te bieden aan de clubs en met 

ambassadeurs te werken. Deze doelstellingen worden verwezenlijkt binnen het project King 

Pong dat wordt opgevolgd door STCr. 

 De contacten met SVS en de sporttak in de kijker zullen ook in het kader van King Pong 

worden opgenomen. 

 

5.4 Bijsturingen 

 

 Contact met SVS opnemen. 
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FO1 
 

JEUGDSPORT  
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A) Omschrijving, effectmeting en evaluatie van de in het 

beleidsplan 2013-2016/ jaarlijks actieplan 2015 geformuleerde 

doelstellingen: 

6.1 Strategische en operationele doelstellingen 

Strategische doelstelling 1 
Verhogen van het aantal aangesloten jeugdleden (jonger dan 18) met 10% tegen 
30/6/2016 t.o.v. de nulmeting op 30/6/2011 (2266) 
 

Resultaten effectmeting: 
Op 30/6/2015 waren er 2652 jeugdleden aangesloten. Dit is een stijging van 17,03% t.o.v. de 
nulmeting in 2011. 
Evaluatie: 
Het was de bedoeling om in 2016 een stijging van 10% aangesloten jeugdleden te verwezenlijken 
t.o.v. de nulmeting. In 2015 hebben we een stijging van 22,37%, dat is een enorme sprong. Het 
is in de eerste plaats de bedoeling om dit verder te consolideren. Opmerking: t.o.v. 2013 en 2014 
is er een kleine terugval, die is voornamelijk te situeren in de oudere leeftijdscategorieën. 
 

Operationele doelstelling 1.1 
Verhogen van het aantal aangesloten jeugdspelers jonger dan 12 met 10% 
tegen 30/6/2016 t.o.v. de nulmeting op 30/6/2011 (893) 

 

Resultaten effectmeting: 
Op 30/6/2015 waren er 1276 jeugdleden jonger dan 12 aangesloten. Dit is een stijging van 
42,89% t.o.v. de nulmeting in 2011. 
Evaluatie: 
Het was de bedoeling om in 2016 een stijging van 10% aangesloten jeugdleden te verwezenlijken 
t.o.v. de nulmeting. In 2015 hebben we een stijging van 42,89%, dat is een enorme sprong. Het 
is in de eerste plaats de bedoeling om dit verder te consolideren. 
 

Operationele doelstelling 1.2 
Verhogen van het aantal aangesloten meisjes (jonger dan 18) met 10% tegen 
30/6/2016 t.o.v. de nulmeting op 30/6/2011 (349) 

 

Resultaten effectmeting: 
Op 30/6/2015 waren er 485 meisjes aangesloten. Dit is een stijging van 38,97% t.o.v. de 
nulmeting in 2011. 
Evaluatie: 
Het was de bedoeling om in 2016 een stijging van 10% aangesloten meisjes te verwezenlijken 
t.o.v. de nulmeting. In 2015 hebben we een stijging van 38,97%, dat is een enorme sprong. Het 
is in de eerste plaats de bedoeling om dit verder te consolideren.  
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Strategische doelstelling 2 
De drop-out bij de jeugdleden verminderen met 10% tegen 30/6/2016 t.o.v. de 
nulmeting op 30/6/2011 (578) 
 

Resultaten effectmeting: 
Geen gegevens van de drop-out. 
 

Strategische doelstelling 3 
Het aantal clubs dat aan het jeugdproject deelneemt is 50 in de periode 2013-2016 
 

Resultaten effectmeting: 
Voor het subsidiejaar 2015 hebben 67 clubs een subsidie voor jeugdsport toegekend gekregen.  
Evaluatie: 
Het was de bedoeling om het aantal deelnemende clubs geleidelijk aan op te voeren. In 2009, 
het eerste jaar van het jeugdsportproject waren er 26 deelnemende clubs, in 2010 waren dat 
er 37, in 2011 namen er 36 clubs deel en in 2012 waren er 39 clubs die een goedgekeurde 
aanvraag hadden ingediend. De vernieuwing van het reglement had reeds in 2013 voor een 
fikse verhoging gezorgd naar 55 clubs. In 2014 werd die lijn verder doorgetrokken met 63 
deelnemende clubs. En ook in 2015 werden met 67 clubs nog meer clubs bereikt.  
 

Operationele doelstelling 3.1 
Het aantal clubs dat 30% of minstens 10 jeugdleden heeft in kaart brengen 

 

Resultaten effectmeting: 
Op 30/06/2015 waren er 100 clubs die minstens 10 aangesloten jeugdleden hadden. 
 

Strategische doelstelling 4 
Verhoging van het aantal deelnemers aan specifieke jeugdevenementen en meer 
specifiek aan het Vlaams Jeugdcriterium met 10% tegen 30/6/2016 t.o.v. de 
nulmeting op 30/6/2011 (446) 
 

Resultaten effectmeting: 
In 2015 namen er 427 spelers deel aan het Vlaams jeugdcriterium. Dat is een daling van 4,26% 
t.o.v. de nulmeting maar wel een stijging van 19,60% t.o.v. 2014.  
Evaluatie: 
Het jaar van de nulmeting (2011) was het jaar met het grootste aantal inschrijvingen ooit. Na een 
dalende fase is er nu opnieuw een stijgende fase ingezet. Met 54 deelnemende clubs hebben we 
in 2015 wel het hoogste aantal clubs bereikt. De daling van de afgelopen jaren is wellicht te wijten 
aan 2 factoren. Enerzijds aan het feit dat de clubs het VJC meer beginnen zien als een tornooi 
voor de betere spelers en de beginners eerder aan provinciale tornooien laten deelnemen. 
Anderzijds wellicht ook het feit dat deelname aan het VJC geen verplichting meer is om te kunnen 
deelnemen aan het jeugdsportproject. De stijging kan dan misschien weer te wijten zijn aan het 
feit dat het puntenaantal op het VJC meetelt voor het puntenaantal van het jeugdsportproject.  
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  2011 2012 2013 2014 2015 

Aantal deelnemende clubs 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 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  273/576 325/666 396/692 429/732 419/625 

Aantal jeugdspelers jonger dan 12 
in de clubs ** 

 458/893 578/1110 840/1342 937/1370 1035/1276 

Antwerpen  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 

Geslacht           

Aantal mannen  1917 2161 2361 2269 2167 

Aantal vrouwen  349 376 449 504 485 

Aantal deelnemende clubs aan 
Vlaams Jeugdcriterium 

 51 53 49 44 54 

Antwerpen  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  11 13 11 13 18 

Aantal deelnames aan Vlaams 
Jeugdcriterium *** 

 446 427 371 357 427 

Antwerpen  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 
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6.2 Overzicht acties 2015 

 

Activiteit Timing Verantwoordelijk
heden 

Bekendmaking actie     

Het samenstellen en verspreiden van een 
jeugdmagazine, waarin het jeugdproject volledig 
wordt uitgeschreven: het beoogde budget dat 
voor het project wordt voorzien, het reglement 
met de minimale voorwaarden voor deelname en 
met de voorwaarden waarbij extra punten 
kunnen worden verdiend, administratieve 
verwerking, … 

april 2015 opgevolgd door STC 

Aankondiging van het jeugdproject op de website 
van de federatie en in de tweewekelijkse 
nieuwsbrief, met vermelding van de website 

mei 2015 opgevolgd door STC 

Ontwikkelen website     

Contact opgenomen met Frenoy.net i.v.m. het 
herwerken van de website 

januari 2015 Frenoy.net i.s.m. 
STC 

Ontwerpen van de formulieren waardoor de clubs 
online hun aanvraag kunnen doen 

februari 2015 STC 

Aanpassen van de website februari 2015 Frenoy.net i.s.m. 
STC 

Ontwerpen van een aantal overzichts queries juli 2015 Frenoy.net i.s.m. 
STC 

Ontwerpen van een aantal rapporten die nodig 
zijn voor Bloso en voor de opvolging binnen de 
VTTL 

september 2015 Frenoy.net i.s.m. 
STC 

Ontwerpen van automatisch antwoord dat 
eenmaal dat de clubs hun project is goedgekeurd 
binnen de federatie, zij ook via dit systeem een 
antwoord krijgen 

november 2015 Frenoy.net i.s.m. 
STC 

Onderzoek naar clubs die aan de 
minimumvoorwaarden voldoen 

    

Het aantal clubs in kaart brengen dat 30% 
jeugdleden of minimum 10 jeugdleden heeft 

juni 2015 opgevolgd door STC 

Evaluatie invulformulieren clubs     

Nazicht van de invulformulieren en rapporten die 
door de clubs op de website werden ingebracht 

november 2015 opgevolgd door STC 
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Controle a.d.h.v. steekproeven zowel via 
gegevens die vanop afstand kunnen worden 
nagegaan (bv: ledenaantallen) als gegevens die 
ter plaatse moeten worden gecontroleerd 

november 2015 opgevolgd door STC 

Berekening van de subsidies per club november 2015 opgevolgd door STC 

Gegevensverzameling     

Opmeten van het aantal jeugdspelers aan de 
hand van het ledenbestand, uitgesplitst per 
leeftijdscategorie 

juni 2015 opgemaakt door 
secretariaat VTTL 

Evaluatie van het project     

Het project werd geëvalueerd december 2015 opgevolgd door STC 

 

 

6.3 Conclusies 

 Zie document “Evolutie jeugdsport 2009-2015” en “Detailoverzicht van de verdeling 

over de verschillende pools 2015” 
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6.4 Bijsturingen 

 De gegevens van de trainers zouden in de toekomst via de ledendatabase ingevuld en 

bijgehouden moeten worden. Hiervoor zijn al enkele stappen ondernomen.  

 Het is dan tevens de bedoeling om de koppeling vanuit de database naar de 

jeugdwebsite te maken. Dit zorgt enerzijds voor minder administratieve last bij het 

invullen van de aanvraag en anderzijds ook voor een extra controle. Deze koppeling is 

nu reeds een feit voor de ledengegevens. 

 Het reglement is voor 2016 bijgestuurd met inbegrip van multimove, king-pong en 

andere lopende projecten. 
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B) Overzicht van de werking FO Jeugdsport in 2015 

a) Omschrijving van de wijze waarop het jeugdsportproject werd gepromoot naar de clubs 
(zie overzicht acties 2015) 
 
b) Omschrijving van de wijze waarop de controle en de monitoring van het 
jeugdsportproject is gebeurd  (zie overzicht acties 2015) 
 
c) Omschrijving van de wijze waarop de steun van de Vlaamse overheid werd vermeld   

De steun van de Vlaamse Overheid en Bloso wordt vermeld op de folder, op de website van 
de federatie en in de nieuwsbrief van de federatie. 

 
d) Omschrijving van de wijze waarop het jeugdsportproject voldaan heeft aan de 
beoordelingscriteria (in te vullen op tabblad ‘Beoordelingscriteria’ van bijgevoegd Excelbestand 
‘Bijlage_Rapportering_Jeugdsport2015’) 
 
e) Lijst van occasionele sporttechnische / administratieve medewerkers opgenomen in de 
subsidieerbare overheadkosten facultatieve opdracht jeugdsport 2015 (in te vullen op tabblad 
‘Overhead-OccMw’ van bijgevoegd Excelbestand ‘Bijlage_Rapportering_Jeugdsport2015’): nihil 
 
f) Overzicht aantal deelnemende clubs en aantal deelnemers aan jeugdsportproject 2015 
(in te vullen op tabblad ‘Overzicht_Aantalclubs_Dlnms’ van bijgevoegd Excelbestand 
‘Bijlage_Rapportering_Jeugdsport2015’) 
 
g) Lijst van deelnemende clubs met per club weergave van het ontvangen subsidiebedrag 
(in te vullen op tabblad ‘Lijst_Dln_Clubs’ van bijgevoegd Excelbestand 
‘Bijlage_Rapportering_Jeugdsport2015’) 
 
h) Kopie van de grootboekfiches waaruit blijkt welke overheadkosten jeugdsport zijn 
gemaakt en waaruit blijkt dat de deelnemende clubs het subsidiebedrag jeugdsport 2015 
effectief ontvangen hebben (zie bijlage) 
 
i) Overzicht in verband met de bestedingsmogelijkheden die gebruikt werden door de 
clubs (zie ‘Bijlage_Rapportering_Jeugdsport2015’) 
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FO2 
 

SPORTKAMPEN  
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A) Omschrijving, effectmeting en evaluatie van de in het 
beleidsplan 2013-2016/ jaarlijks actieplan 2015 geformuleerde 
doelstellingen: 
 

7.1 Strategische en operationele doelstellingen 

 

Strategische doelstelling 1 
De kampen die we momenteel aanbieden aan een maximale bezetting laten draaien 
 
Resultaten effectmeting: 
De maximale bezetting van de sportkampen bedraagt 192. In 2015 waren er 190 deelnemers 
op de 5 georganiseerde kampen. Dit is een bezettingsgraad van 98,96%.  
Evaluatie: 
Een bezetting van 98,96% is nagenoeg een volledige bezetting, dus kunnen we spreken van een 
geslaagde doelstelling. 
 

Operationele doelstelling 1.1 
Het kamp in Lede (Oordegem) tijdens de paasvakantie telt 48 deelnemers 
 

Resultaten effectmeting: 
De maximale bezetting van het kamp in Oordegem bedraagt 48. In 2015 waren er 48 
deelnemers op dit kamp. Dit is een bezettingsgraad van 100%.  
Evaluatie: 
Het kamp in Oordegem was met een bezettingsgraad van 100% geslaagd. 
 

Operationele doelstelling 1.2 
Het kamp in Blankenberge tijdens de zomervakantie telt 24 deelnemers 
 

Resultaten effectmeting: 
De maximale bezetting van het kamp in Blankenberge bedraagt 24. In 2015 waren er 24 
deelnemers op dit kamp. Dit is een bezettingsgraad van 100%.  
Evaluatie: 
Het kamp in Blankenberge was met een bezettingsgraad van 100% geslaagd. 

 

Operationele doelstelling 1.3 
Het kamp in Herentals tijdens de zomervakantie telt 72 deelnemers 
 

Resultaten effectmeting: 
De maximale bezetting van het kamp in Herentals bedraagt 72. In 2015 waren er 72 
deelnemers op dit kamp. Dit is een bezettingsgraad van 100%.  
Evaluatie: 
Het kamp in Herentals was met een bezettingsgraad van 100% geslaagd. 
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Operationele doelstelling 1.4 
Het kamp in Merelbeke tijdens de zomervakantie telt 24 deelnemers (-12) 
 

Resultaten effectmeting: 
De maximale bezetting van het kamp in Merelbeke bedraagt 24. In 2015 waren er 22 
deelnemers op dit kamp. Dit is een bezettingsgraad van 91,67%.  
Evaluatie: 
Het kamp in Merelbeke was met een bezettingsgraad van 91,67% niet helemaal volzet. Het is 
een kamp enkel voor -12 jarigen en dat blijkt het moeilijkste om vol te krijgen. Ruim 90% is een 
mooi percentage. Vooral omdat we dit kamp hebben uitgebreid in capaciteit (vroeger was dit 
slechts een kamp voor 20 deelnemers). 

 

Operationele doelstelling 1.5 
Het kamp in Brugge tijdens de herfstvakantie telt 24 deelnemers 
 

Resultaten effectmeting: 
De maximale bezetting van het kamp in Brugge bedraagt 24. In 2015 waren er 24 deelnemers 
op dit kamp. Dit is een bezettingsgraad van 100%.  
Evaluatie: 
Het kamp in Brugge was met een bezettingsgraad van 100% geslaagd. 
 

Strategische doelstelling 2 
De inschrijvingen van de sportkampen nog meer automatiseren 
 

Resultaten effectmeting: 
Van de 192 inschrijvingen waren er 191 via het inschrijvingsformulier op de website. Dat is  
99,48%. 
Evaluatie: 
99,48% inschrijvingen via de website is goed. De doelstelling was minimaal 90% 
 

Operationele doelstelling 2.1 
Inschrijvingen via invulformulieren op de website moet minimaal 90% zijn. 
 

Resultaten effectmeting: 
Van de 192 inschrijvingen waren er 191 via inschrijvingsformulier op de website. Dat is  99,48%. 
Evaluatie: 
99,48% inschrijvingen via de website is goed. De doelstelling was minimaal 90% 
 

Operationele doelstelling 2.2 
Inschrijvingen van leden linken aan de database van de VTTL vanaf 2015 
 

Resultaten effectmeting: 
Meerdere inschrijvingen per speler zijn mogelijk. 
Evaluatie: 
Meerdere inschrijvingen per speler zijn mogelijk en vanuit de website kunnen rapporten 
geëxporteerd worden zodat er geen extra handelingen meer nodig zijn voor de verdere 
administratieve afwerking. 
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Strategische doelstelling 3 
Het aantal meisjes dat deelneemt aan de sportkampen verhogen. De doelstelling is 
25% van de maximale capaciteit. 25% van 192 is 48. 
 

Resultaten effectmeting: 
De maximale bezettingsgraad is dus 192. In 2015 hebben er 26 meisjes deelgenomen aan de 
verschillende kampen, dat is 13,54%. 
Evaluatie: 
13,54% is te weinig en we slagen er de laatste 2 jaar niet in om dit percentage te verhogen. We 
zitten nu terug op het niveau van 2012. Op onze stages, waar de betere spelers worden 
uitgenodigd zien we wel een bezetting van 50% van de meisjes.  
 

Operationele doelstelling 3.1 
Het aantal meisjes dat deelneemt aan het sportkamp -12 verhogen. Ook hier 
streven we naar 25% van de maximale capaciteit. 25% van 24 is 6. 
 

Resultaten effectmeting: 
De maximale bezettingsgraad op het kamp in Merelbeke is 24. Er heeft slechts 1 meisje 
deelgenomen aan het kamp -12. 
Evaluatie: 
Vorig jaar hadden er 4 meisjes deelgenomen en dan leken we op de goede weg maar nu zijn we 
teruggevallen op het niveau van 2011 en 2012. 
 

Operationele doelstelling 3.2 
Het aantal meisjes dat deelneemt aan de 5 sportkampen verhogen. De 
doelstelling is 25% van de maximale capaciteit. 25% van 192 is 48. 
 

Resultaten effectmeting: 
De maximale bezettingsgraad is dus 192. In 2015 hebben er 26 meisjes deelgenomen aan de 
verschillende kampen, dat is 13,54%. 
Evaluatie: 
13,54% is te weinig en we slagen er de laatste 2 jaar niet in om dit percentage te verhogen. We 
zitten nu terug op het niveau van 2012. Op onze stages, waar de betere spelers worden 
uitgenodigd zien we wel een bezetting van 50% van de meisjes.  
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Strategische doelstelling 4 
Het aantal deelnemers uit de provincies die minder vertegenwoordigd zijn verhogen 
door een kamp per provincie te organiseren. Elke provincie zou 10% deelnames per 
jaar moeten hebben. 
 

Resultaten effectmeting: 

Kamp 2015 Aantal A L/K OVL VLB WVL Andere 

Paaskamp Lede 48 9 18,75% 0 0,00% 22 45,83% 14 29,17% 3 6,25% 0 0,00% 

Zomer Blankenberge 24 0 0,00% 0 0,00% 17 70,83% 1 4,17% 6 25,00% 0 0,00% 

Zomer Herentals 72 53 73,61% 0 0,00% 12 16,67% 0 0,00% 5 6,94% 2 2,78% 

Zomer Merelbeke 22 2 9,09% 0 0,00% 9 40,91% 4 18,18% 7 31,82% 0 0,00% 

Herfstkamp Brugge 24 5 20,83% 0 0,00% 10 41,67% 4 16,67% 5 20,83% 0 0,00% 

Totaal 190 69 36,32% 0 0,00% 70 36,84% 23 12,11% 26 13,68% 2 1,05% 

 
De verdeling over de provincies is als volgt: Antwerpen 36,32%, Oost-Vlaanderen 36,84%, 
Vlaams-Brabant 12,11%, West-Vlaanderen 13,68% en Limburg 0%. 
Evaluatie: 
4 van de 5 provincies zijn voor minstens 10% vertegenwoordigd. De deelname van Oost-
Vlaanderen en Antwerpen is het grootst. Bij de Antwerpenaars zien we vooral een concentratie 
op het succesvolle kamp in Herentals. Uit Limburg waren er dit jaar geen deelnemers.   
 

Operationele doelstelling 4.1 
Het aantal deelnemers uit Limburg verhogen door een kamp in Limburg te 
organiseren vanaf 2015 
 

Resultaten effectmeting: 
Nog geen kamp in Limburg. 
Evaluatie: 
Er moet nog contact gelegd worden met een geschikte locatie in Limburg. De beslissing moet nog 
genomen worden of dit over een bijkomend kamp zou gaan of een vervanging van een huidige 
locatie. 
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7.2 Overzicht acties 2015 

 

Activiteit Timing Verantwoordelijkheden 

Aanvraag locaties     

Aanvragen indienen voor de accomodaties 
van de sportkampen 

zomer 
voorafgaande aan 
het sportjaar 

opgevolgd door STC 

Aanvraag tafels bij TTL voor de locaties 
waar er geen of onvoldoende tafels 
beschikbaar zijn (Bloso Lede, Bloso 
Herentals en Bloso Brugge) 

zomer 
voorafgaande aan 
het sportjaar 

opgevolgd door STC 

Contacten leggen met andere mogelijke 
locaties voor de komende jaren 

voorjaar 2015 opgevolgd door STC 

Promotie voor de sportkampen     

Ontwikkelen van een folder ter 
verspreiding via post, e-mail, website, 
beurzen en promotie-acties 

december 2014 opgevolgd door STC 

Promotie op website, mails naar lijst 
sensibilisering, folders aan deelnemers 
promotie-activiteit 

vanaf begin 
januari 2015 

opgevolgd door STC 

Online zetten van de gegevens van de 
sportkampen en de mogelijkheid voor 
online inschrijven openen 

2de maandag van 
januari 2015 

opgevolgd door STC 

Gegevensverzameling     

Verzamelen van de gegevens nodig voor de 
effectmeting: aantal deelnemers en 
opdeling (geslacht, leeftijd, al dan niet 
aangesloten, …), aantal online 
inschrijvingen, … 

november 2015 opgevolgd door STC 

Deelnemers uit provincies die 
ondervertegenwoordigd zijn omhoog 
krijgen 

    

Extra promotie maken op evenementen in 
de provincies die ondervertegenwoordigd 
zijn 

gedurende het 
jaar 2015 

opgevolgd door STC 
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7.3 Conclusies 

 

 In 2015 werden er 5 kampen georganiseerd. De kampen in Lede (paasvakantie), 

Blankenberge, Herentals (beide zomervakantie) zijn al heel wat jaren een vaste 

waarde. Het herfstkamp werd heeft na enkele omzervingen nu wellicht een vaste 

locatie gevonden in Bloso Brugge. Voor het 5de opeenvolgende jaar werd er ook een 

speciaal kamp georganiseerd voor -12 jarigen. Dit had opnieuw plaats in Merelbeke 

en is zeker een toegevoegde waarde. Algemeen zijn we als federatie tevreden over 

de Bloso-centra, enkel het gebrek aan tafels is jammer. We hebben via een externe 

firma een oplossing gevonden voor de levering van de tafels. Dit is echter een 

serieuze kost en weegt op het budget van de sportkampen.  

 Het deelnemersaantal. De kampen in Lede (paaskamp), Blankenberge, Herentals 

(zomervakantie) en Brugge (herfstkamp) waren volzet. Het kamp in Merelbeke was in 

2015 niet volledig volzet met 22 deelnemers. In 2011, het eerste jaar van organisatie, 

waren er 13 deelnemers. In 2012 was het kamp volzet en hebben we nog enkele 

extra plaatsen voorzien zodat er 24 tafeltennissers konden deelnemen. In 2013 

waren er 18 deelnemers. In 2014 waren er 20 deelnemers. Het aantal deelnemers in 

2015 (22) was dus zeker een succes.  

 In 2015 gebeurden ongeveer 98% van de inschrijvingen voor de sportkampen online. 

De administratieve last voor de verantwoordelijken is dus serieus gedaald. Ook voor 

de inschrijvers is het gemakkelijker geworden aangezien nu niet alle gegevens 

opnieuw moeten ingegeven worden voor een inschrijving. 

 Er zijn ongeveer 15% meisjes op onze kampen. Dat is een status quo of zelfs een 

lichte daling t.o.v. vorig jaar. We zitten hiermee ook nog steeds onder ons 

streefpercentage van 25%. Ook op het kamp voor -12 jarigen zitten we hier opnieuw 

op het niveau van enkele jaren geleden. 

 De geografische spreiding van de deelnemers is vrij goed. Antwerpen en Oost-

Vlaanderen zijn het best vertegenwoordigd. Limburg is traditioneel 

ondervertegenwoordigd. Dat heeft te maken met het feit dat er daar ook eigen 

organisaties zijn.  
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7.4 Bijsturingen 

Aangezien onze kampen steeds volzet zijn zal er misschien in de toekomst gekeken worden 

om nog een extra kamp in te richten (indien dit nog mogelijk is met het nieuwe decreet). 
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B) Overzicht van de werking FO Sportkampen  in 2015 

a) Totaal aantal effectief georganiseerde sportkampen: 5  

1) Aantal omnisportkampen: 0 

2) Aantal unisportkampen: 5 

 

b) Totaal aantal interne deelnemers  op de georganiseerde sportkampen 2015: 190 

 

c) Omschrijving van de gevoerde promotiestrategie en de hiermee gepaard gaande kosten 

Er werd promotie gevoerd via de folder van de sportkampen, de website van de VTTL, via de 

nieuwsbrief, op allerlei tornooien en evenementen en via een mailing naar deelnemers van 

voorgaande kampen. Voor de kosten verwijs ik naar de begroting. 

 

d) Omschrijving van de wijze waarop de steun van de Vlaamse overheid werd vermeld.  

De steun van de Vlaamse Overheid en Bloso wordt vermeld op de folder, op de website van 

de federatie en in de nieuwsbrief van de federatie. 

 

e) Specifieke initiatieven voor kansengroepen: Er werden geen specifieke doelstellingen 

hiervoor opgenomen in het beleidsplan. 
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FO3 
 

TOPSPORT  
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1. Strategische doelstellingen 

 

Resultaat: 
 
2016 

 Minimum 1 speler op Olympische spelen Rio = 1 speler in top 50 wereldranglijst 

 1 speler op Paralympics 

 1 junior meisje in Top 10 Europese ranking junioren 

 1 junior meisje in top 200 wereldranglijst 
 
2015 

 1 senior in Top 100 wereldranglijst 

 1 cadet meisje in Top 10 Europese ranking cadetten 
1 junior meisje in Top 20 Europese ranking juniors 

 
2014 

 1 senior in Top 150 wereldranglijst 

 1 cadet meisje in Top 10 Europese ranking cadetten 
 
2013 

 1 senior in Top 200 wereldranglijst 

 1 cadet meisje in Top 10 Europese ranking cadetten 

 
 
 

Werking: 
 

 Optimale afstemming programma seniors op professionele loopbaan of studies. 

 Uitbouw video analyse in functie van topsport en opleiding trainers en jongeren. 

 Uitbouw van Flanders open richting World Tour op maat van huidige en 
toekomstige elite sporters. 

 Uitbouw communicatie tussen staf topsport en studie en provinciale en -12 werking. 

 Aanpassingen -12 werking om op lange termijn terug meer talentvolle spelers te 
hebben voor topsport & studie. 

 

Niet gerealiseerd: 
 

 In dienst nemen van een toptrainer met als objectief Rio 2016. 

 Uitbreiden van het trainersteam naar 3 FTE voor topsport en studie en 2HTE voor de 
werking -12. 

 Creatie tegen 01/09/2016 van een eigen tafeltenniszaal met aanpalende burelen te 
Leuven. 

 Engagement van 2 permanente sparrings voor het trainingscentrum te Leuven. 
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2. Werkingsverslag topsport 

 

1. Voorbereiding en deelname internationale wedstrijden, de structurele topsportwerking, 
de begeleiding en omkadering van geregistreerde elitesporters, beloftevolle jongeren en 
jonge topsporttalenten en voor programma’s van talentdetectie en talentontwikkeling 
buiten de topsportschool (FO 3.1)  
 

A. Strategische doelstelling(en) en objectieven FO 3.1  

Zie hiervoor. 

B. Overzicht van de werking in 2015 

Talentdetectie: 

Tafeltennis is een vrij technische sport en indien een speler Europese of wereldtop wenst te 

behalen dient hij hiervoor een lang en vrij technisch trainingsproces te doorlopen. De 

Vlaamse Tafeltennisliga detecteert hierdoor haar jongeren op vrij jonge leeftijd: 7 tot 9 jaar. 

Deze detectie gebeurd op volgende manifestaties: 

 3 fasen van het jeugdcriterium voor benjamins, pre-miniemen en 
miniemen 

 Jeugdbeker van Vlaanderen 

 Nationale kampioenschappen pre-miniemen en miniemen 
 

Na deze detectie worden de spelers opgenomen in de provinciale kern voor de -12 jarigen. 

Hier hebben zij een programma (Club-provincie) van een 10 tot 12 uur per week waar de 

nadruk ligt op de technische en coördinatieve vorming van de jongeren. De beste talentjes 

worden ook uitgenodigd op een aantal dagstages en weekstages. Hier worden deze spelers 

van nabij gevolgd en bekeken wat hun technische, tactische, fysieke en mentale capaciteiten 

zijn. Indien deze evaluatie positief is worden zij opgenomen als ligaspeler in de VTTL. De 

spelers en de Vlaamse Tafeltennisliga tekenen een overeenkomst met voor beide partijen 

een aantal rechten en plichten. Hier staat onder andere ook in bepaald hoeveel 

trainingssessies zij minimum dienen te hebben gedurende de week.  

Een aantal potentiële kandidaten voor de topsportschool wordt ondergebracht in de 

talentgroep -12, onder leiding van Carlo Agnello voor 2015 (na de overstap van Carlo Agnello 

naar de topsportschool werd deze geherstructureerd vanaf 1 januari 2016). Deze spelers 

hebben minimum 1 extra individuele training per week en een aantal dagstages op vrije 

momenten. 
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Talentontwikkeling: 

Vanaf 12 jarige leeftijd zijn er 2 systemen waarin de spelers kunnen ontwikkelen: Tafeltennis 

en studie of club. De federatie ondersteunt gedurende de week voornamelijk de 

topsportschool. Indien een speler via club of privé training het niveau blijft behalen dat wij 

verlangen op deze leeftijd wordt er met deze speler verder gewerkt op stages en tornooien. 

Spelers die niet in de topsportschool zitten en wensen te trainen op de topsportschool 

kunnen dit 1 dag per week, mits een positieve evaluatie van de trainers. In de 

topsportschool worden alle spelers technisch, tactisch, fysiek en mentaal gevormd. 

Talentopvolging: 
 
Na de topsportschool of vanaf 18 jaar dienen de spelers waarmee verder wordt gewerkt te 
trainen in ons trainingscentrum te Leuven, gecombineerd met stages in het buitenland. De 
spelers combineren hier hun studies en/of werk met tafeltennis. Op vrij intensieve basis 
trainen zij op dit ogenblik ook in het buitenland of bij een aantal sterke clubs. De sturing van 
hun programma gebeurt echter vanuit Leuven.  

 
 

Volledig trainingsschema 
 
Topsportschool:  
 

Maandag 08u00 – 11u00 (fysieke training) / 15u30 – 18u00 

Dinsdag 08u30 – 11u00 / 15u30 – 18u00 

Woensdag 14u00 – 16u30 / 18u00 – 20u30 

Donderdag 08u30 – 11u00 / 15u30 – 18u00 

Vrijdag 08u00 – 11u00 (fysieke training) / 15u30 – 17u30 

Zaterdag Competitie / nationale tornooien 

Zondag 

Dit trainingsschema is van toepassing tijdens de schooldagen. 
Groep: Laurens Devos, Olav Kosolosky, Eline Loyen en Lisa Lung. 

 

Seniors: 
 

Maandag 15u00 - 17u30 + Fysiek programma 

Dinsdag 09u30 - 12u00 / 15u00 - 17u30 + Fysiek programma 

Woensdag 09u30 - 12u00 / 15u00 - 17u30 + Fysiek programma 

Donderdag 09u30 - 12u00 / 15u00 - 17u30 + Fysiek programma 

Vrijdag 09u30 - 12u00 / 15u00 - 17u30 + Fysiek programma 

Zaterdag Competitie / tornooien / fysiek programma 

Zondag 

Groep: Margo Degraef, Marie Maesen, Cedric Nuytinck en Robin Devos. 
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Programma project -12 

 

Dit afgewerkt programma project -12 werd opgesplitst in twee delen: 
- Deel 1: seizoenshelft 1 (januari – juni) 
- Deel 2: seizoenshelft 2 (augustus – december)  

 

Carlo Agnello (2015 deel 1) 

Maandag Anouk Beniers 17u00 – 19u30 1u30 

Dinsdag Ibe Mertens 17u00 – 19u00 1u30 

Woensdag Julie Van Hauwaert 
Sara Devos 

13u00 – 14u30 
16u30 – 18u00 

1u30 
1u30 

Vrijdag Variabel Variabel 1u30 

Dit programma wordt verder nog aangevuld met dagstages op vrije momenten, extra 
trainingen, weekstages, coaching / begeleiding op internationale en nationale tornooien,… 

 
 

Carlo Agnello (2015 deel 2) 

Maandag Anouk Beniers 17u00 – 19u30 1u30 

Dinsdag Julie Van Hauwaert OF 
Sara Devos 

17u30 – 20u00  1u30 

Woensdag Julie Van Hauwaert 
Sara Devos 

13u00 – 14u30 
16u30 – 18u00 

1u30 
1u30 

Vrijdag Variabel Variabel 1u30 

Dit programma wordt verder nog aangevuld met dagstages op vrije momenten, extra 
trainingen, weekstages, coaching / begeleiding op internationale en nationale tornooien,… 

 

Er werd gekozen om te werken met een iets minder uitgebreide groep. Er wordt getracht 
minstens tweewekelijks een tweede extra individuele training per speler te organiseren.  
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Afgewerkt programma voorbereiding en deelname internationaal  

 World Tour Hongarije 2015 A/p: 3 28/01/2015 - 1/02/2015 
 Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/         T. Cabrera/ F. Karsai (ACC)/ 

 Global Junior Circuit Grand Finals A/p: 2 29/01/2015 - 31/01/2015 
 Spelers en coach: L. Lung/       M. Closset/ 

 World Tour Kuwait 2015 A/p: 3 11/02/2015 - 15/02/2015 
 Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/         T. Cabrera/ 

 Krokusstage U12 Aarlen 2015 A/p: 29 15/02/2015 - 20/02/2015 
 Spelers en coach: selectie 25 spelers/       J. Willems/ P. Geerts / C. Agnello/ A. Lemaire/ 

 Junior & Cadet Open Zweden 2015 A/p: 7 18/02/2015 - 22/02/2015 
 Spelers en coach: E. Loyen/ M. Degraef/ L. Lung/ L. Devos/ O. Kosolosky/    M. Closset/ B. 

Vermoesen/ 

 World Tour Qatar 2015 A/p: 2 18/02/2015 - 23/02/2015 
 Spelers en coach: C. Nuytinck/         T. Cabrera/ 

 Int. Jgdtornooi Alsace 2015 A/p: 9 28/02/2015 - 1/03/2015 
 Spelers en coach:  I. Mertens/ S. De Winter/ W. Van Hoey/ K. Myrzoyeva/ J. Van Hauwaert/  
 S. Devos/ A. Beniers/ C. Agnello/ P. Geerts/ 

 Junior & Cadet Open Italië 2015 A/p: 6 4/03/2015 - 8/03/2015 
 Spelers en coach: E. Loyen/ M. Degraef/ L. Lung/ L. Devos/      M. Closset/ C. Agnello/ 

 World Tour Duitsland 2015 A/p: 2 18/03/2015 - 22/03/2015 
 Spelers en coach: R. Devos/         T. Cabrera/ 

 World Tour Spanje 2015 A/p: 3 25/03/2015 - 29/03/2015 
 Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/         T. Cabrera/ 
 

 Junior & Cadet Open België 2015 A/p: 4 1/04/2015 - 5/04/2015 
 Spelers en coach:   E. Loyen/ L. Devos/ O. Kosolosky/      M. Closset/ 

 Voorbereiding WK 2015 A/p: 3 6/04/2015 - 16/04/2015 
 Spelers en coach:  C. Nuytinck/ R. Devos/         F. Karsai/ 

 Training Pasen Hoeselt 2015 A/p: 5 7/04/2015 - 9/04/2015 
 Spelers en coach:    E. Loyen/ M. Degraef/ L. Lung/ L. Devos/      M. Closset/ 
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 Int. Jgdtornooi Luik 2015 A/p: 6 11/04/2015 - 12/04/2015 
 Spelers en coach:  W. Van Hoey/ S. De Winter/ C. Pauwels/ M. Labaere/ A. Lemaire/ J. Willems/ 

 Paasstage U12 Aarlen 2015 A/p: 29 12/04/2015 - 17/04/2015 
 Spelers en coach:    selectie 25 spelers/       W. Van Den Noortgate/ J. Willems/ C. Agnello/ A.  
    Lemaire/ 

 Open Luxemburg 2015 A/p: 3 15/04/2015 - 18/04/2015 
 Spelers en coach:  E. Loyen/ L. Devos/         M. Closset/ 

 WK 2015 A/p: 5 26/04/2015 - 3/05/2015 
 Spelers en coach:  C. Nuytinck/ R. Devos/         T. Cabrera/ B. Vermoesen/ J. Denys (DEL)/ 

 World Tour Wit-Rusland 2015 A/p: 4 13/05/2015 - 17/05/2015 
 Spelers en coach:  E. Loyen/ L. Lung/ M. Degraef/         M. Closset/ 

 ETTU Eurotalents Hopes Camp 2015 A/p: 2 25/05/2015 - 2/06/2015 
 Spelers en coach:    A. Beniers/ W. Van Den Noortgate/ 

 World Tour Filippijnen 2015 A/p: 3 27/05/2015 - 31/05/2015 
 Spelers en coach:  R. Devos/ C. Nuytinck/         B. Vermoesen/ 

 World Tour Australië 2015 A/p: 3 3/06/2015 - 7/06/2015 
 Spelers en coach:  R. Devos/ C. Nuytinck/         B. Vermoesen/ 
 

 European Games 2015 A/p: 3 13/06/2015 - 19/06/2015 
 Spelers en coach:  C. Nuytinck/ L. Lung/         M. Closset/ 

 Voorbereidingsstage EJK 1 A/p: 4 15/06/2015 - 19/06/2015 
 Spelers en coach:    E. Loyen/ M. Degraef/ L. Devos/      T. Cabrera/ 

 Voorbereidingsstage EJK 2 jongens Blegny A/p: 2 22/06/2015 - 27/06/2015 
 Spelers en coach:    L. Devos/      T. Cabrera/ 

 Voorbereidingsstage EJK 2 meisjes Leuven A/p: 6 22/06/2015 - 26/06/2015 
 Spelers en coach:    E. Loyen/ M. Degraef/ L. Lung/ M. Maesen/       M. Closset/ C. Agnello/ 

 Voorbereidingsstage EJK 3 A/p: 7 29/06/2015 - 3/07/2015 
 Spelers en coach:    E. Loyen/ M. Degraef/ L. Lung/ M. Maesen/ L. Devos/      M. Closset/ T. 

Cabrera/  
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 Dagstage EJK 1 A/p: 6 6/07/2015 - 6/07/2015 
 Spelers en coach:   E. Loyen/ M. Degraef/ L. Lung/ M. Maesen/ L. Devos/      M. Closset/ 

 Dagstage EJK 2 A/p: 6 7/07/2015 - 7/07/2015 
 Spelers en coach:   E. Loyen/ M. Degraef/ L. Lung/ M. Maesen/ L. Devos/      M. Closset/ 

 EJK 2015 A/p: 8 10/07/2015 - 19/07/2015 
 Spelers en coach:   E. Loyen/ M. Degraef/ L. Lung/ M. Maesen/ L. Devos/      M. Closset/ T.  
  Cabrera/ B. Vermoesen/ 

 Zomerstage U12 Aarlen 2015 A/p: 29 26/07/2015 - 31/07/2015 
 Spelers en coach:   selectie TeC25 spelers/       J. Willems/ W. Van Den Noortgate/ C. Agnello/ A. 

Lemaire/ 

 Voorbereidingsstage Oostende 1 A/p: 9 10/08/2015 - 14/08/2015 
 Spelers en coach:   E. Loyen/ M. Degraef/ L. Lung/ L. Devos/ O. Kosolosky/    I. Mertens/ A.  
  Beniers/ S. Devos/ M. Closset/ 

 Voorbereidingsstage Oostende 2 A/p: 11 17/08/2015 - 21/08/2015 
 Spelers en coach:   E. Loyen/ M. Degraef/ L. Lung/ L. Devos/ O. Kosolosky/    I. Mertens/ A.  
  Beniers/ J. Van Hauwaert/ S. Devos/ M. Closset/ T. Cabrera/ 

 Voorbereidingsstage Oostende 3 A/p: 7 24/08/2015 - 28/08/2015 
 Spelers en coach:   E. Loyen/ M. Degraef/ L. Lung/ L. Devos/ O. Kosolosky/      M. Closset/ T.  
  Cabrera/ 

 World Tour Tsjechië 2015 A/p: 3 26/08/2015 - 30/08/2015 
 Spelers en coach:  C. Nuytinck/ R. Devos/         B. Vermoesen/ 
 

 Eurominichamps 2015 A/p: 4 28/08/2015 - 30/08/2015 
 Spelers en coach:  A. Beniers/ J. Van Hauwaert/ S. Devos/ W. Van Den Noortgate/ J. Willems/ 

 World Tour België 2015 A/p: 11 8/09/2015 - 12/09/2015 
 Spelers en coach:  C. Nuytinck/ R. Devos/ L. Devos/ M. Maesen/ E. Loyen/ M. Degraef/ L. Lung/  
  O. Kosolosky/         M. Closset/ F. Karsai/ T. Dieussaert/ 

 EK 2015 A/p: 8 25/09/2015 - 4/10/2015 
 Spelers en coach:  C. Nuytinck/ R. Devos/ E. Loyen/ M. Degraef/ L. Lung/         M. Closset/ B.  
  Vermoesen/ J. Denys (DEL)/ 

 Top 10 Europa Jeugd 2015 A/p: 2 16/10/2015 - 18/10/2015 
 Spelers en coach:    L. Lung/       M. Closset/ 

 World Tour Polen 2015 A/p: 2 21/10/2015 - 25/10/2015 
 Spelers en coach:  C. Nuytinck/         F. Karsai/ 
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 Stiga Minimes Masters 2015 A/p: 2 24/10/2015 - 25/10/2015 
 Spelers en coach:  A. Beniers/   J. Willems/ 

 Int. Jgd Namen 2015 A/p: 9 31/10/2015 - 1/11/2015 
 Spelers en coach:   O. Kosolosky/ L. Bouwens/ B. Devos/ A. Beniers/ F. Cuvelier/ J. Van  
  Hauwaert/ P. Geerts/ J. Willems/ C. Holvoet/ 

 Junior & Cadet Open Hongarije 2015 A/p: 6 4/11/2015 - 8/11/2015 
 Spelers en coach:   E. Loyen/ M. Degraef/ L. Lung/ L. Devos/ O. Kosolosky/    C.  
   Agnello/ 

 World Tour Zweden 2015 A/p: 3 11/11/2015 - 15/11/2015 
 Spelers en coach:  C. Nuytinck/ R. Devos/         F. Karsai/ 

 WK Junioren 2015 A/p: 7 29/11/2015 - 6/12/2015 
 Spelers en coach:   L. Devos/ E. Loyen/ L. Lung/ M. Degraef/ M. Maesen/       M. Closset/ B.  
  Vermoesen/ 

 Kerststage +12 A/p: 13 27/12/2015 - 30/12/2015 
 Spelers en coach: C. Nuytinck/ R. Devos/ M. Maesen/ R. Beliën/ L. Devos/ E. Loyen/ M. Degraef/ 
  L. Lung/ O. Kosolosky/ J. Beniers/  L. Bouwens/   M. Closset/ F. Karsai/ 

 

 
Medische begeleiding 
 

1 Labo onderzoek voor alle spelers van tafeltennis en studie. Op basis van de jaarlijkse 

screening kregen alle spelers een aangepast individueel preventieprogramma. 

Voor verdere medische begeleiding werkt de VTTL samen met de VUB voor de begeleiding 

van de seniors en indien acute problemen met het sportmedisch adviescentrum van de FLOK 

KU Leuven in geval van kwetsuur.  

 

Fysieke begeleiding 

Naast hun preventieprogramma hebben de spelers op basis van hun uithoudingstest ook 

een uithoudingsprogramma dat zij x aantal keer in de week trainen.  

Deze training gebeurd in de fitnessruimte van de topsportschool. De praktische begeleiding 

in 2015 gebeurde door Marc Closset, Thierrry Cabrera, Ferenc Karsai of Tom Dieussaert. 
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Vergaderingen topsportcommissie van de VTTL 

Vergaderingen Topsportcommissie 2015 

19/01/2015  Topsportcommissie – Brussel 

23/03/2015  Topsportcommissie – Brussel  

18/05/2015  Topsportcommissie – Brussel  

31/08/2015  Topsportcommissie – Brussel  

26/10/2015  Topsportcommissie – Brussel 

14/12/2015  Topsportcommissie – Brussel 

C. Behaalde resultaten en effectenmeting 

Zie resultaten en effectenmeting topsport. 

D. Evaluatie resultaten op basis van effectenmeting 

Zie resultaten en effectenmeting topsport. 

E. Bijsturingen 

- Zie hierna. 

 

2. Topsportschool (FO 3.2) 

A. Strategische doelstelling(en) en objectieven (F.O 3.2) 

Zie hiervoor. 

B. Overzicht van de werking in 2015 

 
A. Beschrijving van de wijze van ondersteuning door de VTTL. 

Zoals reeds aangehaald in het beleidsplan heeft onze topsportschool de hoogste 

prioriteit in het topsportbeleid van de federatie. Leuven is niet enkel de 

topsportschool maar ook het trainingscentrum van de federatie. Dit is te merken in 

de onderstaande ondersteuning die de VTTL geeft aan de topsportschool. 

Personeel: 

Volgende personen geven les in de Topsportschool: Marc Closset, Thierry Cabrera 

(topsportschool en seniors) en Ferenc Karsai (seniors) met Bart Vermoesen als 

coördinator. Als Kinesitherapeut Tom Dieussaert.  
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Materiaal: 

De Vlaamse Tafeltennisliga zorgt voor volgend materiaal (TIBHAR): 

Tafels, netten, afsluitingen. 

Uitrusting spelers: 

Elke speler krijgt bij het instappen in de school minimum volgend materiaal: 

10 rubbers - 2 frames - 7 L lijm - 4 shirts - 4 trainingsshirts - 2 shorts premium - 3p 
sokken - 1 trainingspak - 2 paar schoenen - 1 sporttas 
 
Audio visueel materiaal: 

De spelers en trainers hebben de video camera, televisie en videorecorder van de 

federatie ter beschikking. 

Coaching: 

De federatie coacht de spelers van de topsportschool op de 5 belangrijkste 

nationale tornooien en natuurlijk op de internationale tornooien. 

Projecten: 

Project mentale begeleiding: 

Vanaf oktober 2015 is er een samenwerking met Ellen Schouppe met het oog op de 

specifieke noden van bepaalde spelers. 

Project fysieke begeleiding: 

Vanaf 1/10/2001 startte de Vlaamse Tafeltennisliga met de fysieke screening en een 

aangepast preventie individueel programma. Dit loopt onder leiding van Tom 

Dieussaert. 

B. Kopieën van attesten van medische keuring 2015 - 2016 

 Zie bijlage. 

De trainersvergaderingen Topsport en Studie gebeuren tweewekelijks op dinsdag van 13u30 

tot 15u00 en afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainers op internationaal vlak. 

SWMP - project 

Evaluatie 2015: 
 
Voor 2015 hebben wij een ondersteuning vanuit Bloso gekregen voor 10.000€. Dit voor de 
paramedische begeleiding van onze spelers. Door deze ondersteuning kunnen we onze 
spelers zo blessurevrij houden als mogelijk. In het afgelopen jaar was dit dan ook de focus 
samen met de fysieke uitbouw van onze spelers. 
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Doel 2016: 
 
Voor 2016 hadden wij graag de begeleiding van onze elites en beloftevolle jongeren verder 
uitgebouwd. In aanloop naar de olympische spelen en de Europese jeugdkampioenschappen 
van 2016 is een voortzetting absoluut aangewezen. Wij vragen dan ook voor 2016 een 
ondersteuning van 10.000€. Dit aangezien Cédric Nuytinck volgend jaar als objectief heeft de 
top 100 van de wereldranking te halen en zich zo via de wereldranking te selecteren voor de 
Olympische spelen. We dienen dan ook de omkadering optimaal in te vullen om de 
doelstellingen te halen. 
 
Inhoud project 
 
Blessure preventie: 
 
Op basis van de SDE resultaten wordt een individueel programma opgemaakt naar blessure 
preventie en een individueel stabilisatie programma. 
Advies en Opvolging: Tom Dieussaert 
 
Fysiek programma: 
 
Opmaak van de verschillende individuele fysieke programma’s zoals kracht – uithouding – 
explosiviteit op basis van een aantal testresultaten en in functie van de tafeltennisnoden. 
Opmaak en Opvolging: Tom Dieussaert 
Opvolging van de explosiviteits programma’s bij Cédric Nuytinck: Peter Duyck 
 
Kostenplaatje: 
 
1. Blessure preventie programma en opvolging: 7.000€ 
2. Fysiek programma: 3.000€ 
 
Totaal: 10.000€ 
 
C. Behaalde resultaten en effectenmeting 

Zie resultaten en effectenmeting topsport. 

D. Evaluatie van de resultaten op basis van de effectenmeting 

Zie resultaten en effectenmeting topsport. 

E. Bijsturingen 

- Bijsturing trainersstaf (overstap van Carlo Agnello van -12 naar topsportschool). 

- Opnemen mentale begeleiding in functie van specifieke noden spelers. 

- Bijsturing van het internationaal programma in functie van Rio 2016. 
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3. Organisatie van internationale competities in Vlaanderen 

A. Strategische doelstellingen en objectieven FO 3.3 

Zie hiervoor 

B. Overzicht van de organisaties in 2015 

De Belgium World Tour ging door van 8 tot 12 september 2015 in De Haan. Het tornooi was 

een succes met opnieuw een volle zaal tijdens de finales van de dames en de heren. 

Algmeen kunnen we terugblikken op een mooi evenement dat nog elk jaar verder groeit. De 

Belgium World Tour is ondertussen uitgegroeid tot het uithangbord van het tafeltennis in 

België. 

Voor 2016 is de World Tour gepland van 20 tot 24 september. 
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C. Behaalde resultaten en effectenmeting 

D. Evaluatie van de resultaten op basis van de effectenmeting 

 

 

 

E. Bijsturing beleidsplan 

Geen bijsturing. 

 

4. Voorbereiding / deelname van geselecteerde topsporters aan Olympische Spelen, 

Paralympische Spelen, EUOD en Wereldspelen (F.O 3.4) 

Niet van toepassing voor 2015. 
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3. Effectenmeting FO3 

 

  2013 2014 2015 2016 

Medailles:        

Aantal medailles nationaal seniors 14 15  13   

Aantal medailles A Kamp 2H2D 2H3D 2H2D  

Aantal medailles nationaal Jeugd  15 7 8   

Aantal medailles internat seniors 0 0 0  

Aantal medailles internat seniors dubbel 0 0 3  

Aantal medailles internat Jeugd  20+ 2 0  

Aantal medailles open internat Jeugd indiv  7 2 2  

 Aantal medailles open internat Jeugd team  2 2 2  

Aantal medailles open internat Jeugd dubbel  1 1 2  

Aantal Medailles WK 0 0 0  

Aantal medailles WK junioren 0 0 0  

WK junioren team / / 0  

WK junioren dubbel / / 0  

Aantal medailles EK 0 0 0  

Aantal medailles EJK individueel 0 1 0  

EJK team 0 0 0  

EJK dubbel 1 2 0  

     

Selecties         

Aantal selecties WK  2 “2”   2  

Aantal selecties EK  2 5  5  

Aantal selecties EJK  6 5  5  

Aantal selecties Jeugd WK  0 2  5  

Aantal selecties Europese Top10  1 1  1  

          

Topsport en studie         

Aantal nieuwe leerlingen:  2 0   0  

Aantal ingeschreven lln  6 6  4  

Aantal afgestudeerde lln  0 0  1  

Aantal lln drop out  1 0  0  

Aantal lln nt meer weerhouden lln  1 0  1  

Aantal geslaagde lln  6 6  6   
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Evaluatie seniors 
 

 CEDRIC NUYTINCK 

 Doelstelling voor 2015 : 110 

Hoogste wereldranglijst 2015: 113 (nov) en 109 (jan 2016) 

Doelstelling voor 2014: 150 

Hoogste wereldranglijst 2014: 136  

Doelstelling voor 2013: 190 

Hoogste wereldranglijst 2013: 222 

Doelstelling voor 2012: 240 

Hoogste wereldranglijst 2012: 259 

Doelstelling voor 2011: Top 4 Europese Junior ranking 

Hoogste junior ranking 2011 : 5 

Geplaatst voor Europese Spelen in Baku. 

 
 ROBIN DEVOS 

 Doelstelling voor 2015 : 150 

Hoogste wereldranglijst 2015: 150 (maart) 

Doelstelling voor 2014 : 190 

Hoogste wereldranglijst 2014: 170  

Doelstelling voor 2013: 240 

Hoogste wereldranglijst 2013: 213 

Doelstelling voor 2012: Top 4 Europese Junior ranking 

Hoogste junior ranking 2012 : 5 

Hoogste wereldranglijst 2012: 325 

Doelstelling voor 2011: Top 24 Europese Junior ranking 

Hoogste junior ranking 2011 : 15 
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Naast deze individuele resultaten heeft de Belgische herenploeg de tweede dividie op 

het EK voor landenteams winnend afgesloten, Cedric Nuytinck en Robin Devos stonden 

hierbij vast in de basis.  

Cedric Nuytinck en Robin Devos hebben ook in het dubbelspel 3 medailles gehaald op 

het ITTF World Tour Circuit. 
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FO4 
PRIORITEITENBELEID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Werkingsverslag Vlaamse Tafeltennisliga 

 

 83 

 

A. Omschrijving, effectmeting en evaluatie van de in het beleidsplan 2013-2016/ 
jaarlijks actieplan 2015 geformuleerde doelstellingen: 
 

Strategische doelstelling:  
 
Structurele inbedding van een gevarieerd bewegingsaanbod voor 3-tot 8 jarigen. 
 
Resultaten effectmeting: 
 
Het aangesloten -9 jarigen voor 2015: 180 aangesloten jongens, 96 aangesloten meisjes. 276 
aangesloten -9 jarigen in het totaal. Het gaat hier enkel om de aansluitingen van benjamins 
aangesloten bij de ondersteune clubs vanuit het prioriteitenbeleid.  
 
Evaluatie: 
 
Er is , zoals de cijfers aantonen, een duidelijke positieve evolutie en de deelnemende clubs aan het 
project prioriteitenbeleid beginnen een breed bewegingsaanbod in te passen in de algemene 
structuur van hun clubwerking. Dit wekt ook interesse op bij andere clubs, waardoor een dynamiek 
onstaat in het Vlaamse tafeltennislandschap. Een aantal clubs vragen geen financiële ondersteuning 
aan, maar blijven wel een breed bewegingsaanbod aanbieden. 
 
 

Operationele doelstelling: 
 
Streven naar 16 deelnemende clubs, met elk minimaal 30 deelnemende kinderen. 
 
Resultaten effectmeting: 
 
- 8 ondersteunde clubs 
- Inschrijvingen voor 2015 (ondersteunde clubs): 

 
* TTC Madelon   17 inschrijvingen 
* TTC Zandvoorde   17 inschrijvingen 
* TTC Schulen   32 inschrijvingen 
* TTK Herckenrode   58 inschrijvingen 
* TTC Stekene   27 inschrijvingen 
* TTC Lauwe  43 inschrijvingen 
* TTC Merelbeke   61 inschrijvingen 
* TTK Merksplas                         21 inschrijvingen 

 
Evaluatie: 
 
- 3 van de 8 clubs halen de 30 inschrijvingen niet, deze dienen voor 2016 maatregelen te 

nemen om meer deelnemers te werven. 
- 2 van de 8 clubs draaien ongeveer rond de 30 deelnemers. 
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- 3 van de 8 clubs zitten ruimschoots boven het de 30 deelnemers. Voor sommige clubs is 
het zelfs wat moeilijker om deze hoge capaciteit aan te kunnen. Eventueel uitwijken naar 
een groter lokaal kan een optie zijn.  

- Hiernaast zijn nog een aantal clubs die deelgenomen hebben of een breed 
bewegingsaanbod aanbieden, maar die geen ondersteuning aanvragen voor een lesgever 
vanuit het project prioriteitenbeleid.  

 
 

Operationele doelstelling: 
 
Ontwikkelen specifieke website prioriteitenbeleid (alle informatie en opvolging verloopt via 
deze website).  
 
Evaluatie: 
 
De website is online. 

 

Strategische doelstelling: 
 
Gezond, verantwoorde en gevarieerde sportbeoefening bij 3-tot 8 jarigen (deze doelstelling heeft 
betrekking op de inhoudelijke invulling van de activiteiten). 
 

Operationele doelstelling: 
 
Ontwikkelen van didactisch ondersteuningsmateriaal (map met oefenvormen, 
differentiatiemogelijkheden,…) voor de clubs. 
 
Resultaten effectmeting: 
 
Momenteel werden 18 fiches ontwikkeld met oefenvormen toepasbaar op de doelgroep. 
Telkens met het doel van de oefening, een omschrijving, een variatie 
(differentiatiemogelijkheid), het benodigde materiaal en de aandachtspunten voor de 
lesgever. Deze werden gepubliceerd op de website prioriteitenbeleid. 
 
Evaluatie: 
 
Het idee om van de website een platform te maken met de oefeningen en de doorstroom een 
breed bewegingsaanbod naar tafeltennis specifiek werken vergt een nodige hervorming. Het 
project prioriteitenbeleid kreeg de naam Prins Pong en werd gekoppeld aan het project King 
Pong dat al liep bij de Vlaamse Tafeltennisliga. Prins Pong legt de focus legt op een breed 
bewegingsaanbod. Er is ook al een korte voorbereiding op tafeltennis, maar dit komt nog niet 
uitgebreid aan bod. Bij King Pong wordt al dieper ingegaan op de tafeltennisvaardigheden. 
Deze 2 projecten kunnen dus logischer wijze perfect aaneengekoppeld worden om vanaf jonge 
leeftijd op een goeie, verantwoorde manier naar het tafeltenis door te stromen. Dit maakt het 
ook voor de gebruikers transparant en aantrekkelijk. Beide projecten hebben ook een 
laagdrempelig en recreatief karakter.  
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Operationele doelstelling: 
 
Ontwikkelen van een startpakket met hulpmateriaal voor de activiteiten aangepast aan de 
beoogde doelgroep. 
 
Resultaten effectmeting: 
 
De 8 ingeschreven clubs hebben een pakket ontvangen die specifiek naar deze doelgroep toe 
ontwikkeld werd in Frankrijk. Deze omvat ballen in verschillende kleuren, hardheid, 
materiaal,… Tafeltennisrackets speciaal ontwikkeld voor jonge kinderen, een dvd met tips,…  
 
Evaluatie: 
 
Het gebruik van dit pakket is makkelijk en blijkt een goeie hulp voor de clubs bij het uitwerken 
van hun lessen. 
 

Operationele doelstelling 
 

Organisatie infomoment voor de lesgevers. 
 

Evaluatie: 
 
De organisatie van een infomoment werd vervangen door plaatsbezoeken bij iedere club 
afzonderlijk. Op deze manier wordt er interactiever gewerkt met de clubs. 
 

 
 

Overzicht acties 2015 en relatie met de doelstelling: 
 
Start Project gelijklopend met sportseizoen 2015 - 2016 (ondersteuning 1 les per week 

gedurende 30 speelweken).  

- Januari 2015 – juni 2015: continuïteit van de lessen. 

- Januari 2015 – juni 2015: plaatsbezoekn bij de clubs tijdens de lessen. 

- Juni 2015 - augustus 2015: vormingen voor lesgevers (TTK Merksplas). 

- Augustus 2015: voorbereiding opstart vor nieuwe club (TTK Merksplas). 

- September 2015 – December 2015: ontwikkeling website 

- September 2015 - Juni 2015: herstart van de lessen na zomerperiode. 

- September 2015 - juni 2015: plaatsbezoeken bij de clubs tijdens de lessen. 

- December 2015: tussentijdse evaluatie 
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Evaluatie van de acties 

 
- Alle lesgevers van de ondersteunde clubs volgden de opleiding Multimove, naast hun 
sporttechnisch diploma. 
- Voor sommige clubs was het niet interessant om ondersteuning voor een lesgever te genieten. 
Een aantal van deze clubs blijven wel een breed bewegingsaanbod aanbieden. 
- De opstart van de lessen in 2015 kende minder moeilijkheden dan in 2014. Bij de huidige 
ondersteunde clubs verliepen deze vlot. 
- Bij de nieuwe club (TTK Merksplas) werd een plaatsbezoek uitgevoerd. 
- De website is in gebruik. 
 

Conclusies: 
 
- De communicatie naar clubs toe betreffende de voorwaarden van subsidiëring verliep vlotter dan 
het voorbije jaar.  
- Mogelijkheden dienen bekeken te worden wanneer clubs een bepaalde capaciteit niet meer 
aankunnen. Hiervoor dienen richtlijnen te komen naar de clubs.  
 

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties: 
 
De naam van het project werd, zoals hierboven al vermeld veranderd in ‘Prins Pong’. Dit werd 
gekoppeld aan het project King Pong dat al liep bij de Vlaamse Tafeltennisliga. Prins Pong legt de 
focus legt op een breed bewegingsaanbod. Er is ook al een korte voorbereiding op tafeltennis, maar 
dit komt nog niet uitgebreid aan bod. Bij King Pong wordt al dieper ingegaan op de 
tafeltennisvaardigheden. Deze 2 projecten kunnen dus logischer wijze perfect aaneengekoppeld 
worden om vanaf jonge leeftijd op een goeie, verantwoorde manier naar het tafeltenis door te 
stromen. Dit maakt het ook voor de gebruikers transparant en aantrekkelijk. Beide projecten hebben 
ook een laagdrempelig en recreatief karakter.  
 

B. Overzicht van de werking FO prioriteitenbeleid in 2015 
 

a) Omschrijving van de wijze waarop de steun van de Vlaamse overheid werd vermeld in de 
communicatie over het project prioriteitenbeleid 2015. 
 

 zie bijlage. 

b) Overzicht van het aantal deelnemende sportclubs en het aantal kinderen en jongeren dat 
werd bereikt per activiteit in het kader van de FO prioriteitenbeleid 2015. 
 

 zie bijlage. 

c) Omschrijving van de wijze waarop het project prioriteitenbeleid 2015 voldaan heeft aan de 
criteria van het uitvoeringsbesluit van 7 september 2012. 
 

 zie bijlage. 
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d) Overzicht van deelnemers aan bijscholingen cfr. 3.6 van het convenant prioriteitenbeleid 
2015: 

 een lijst van de deelnemers (naam en voornaam) van de eigen sportfederatie of 
sportclub aan specifieke VTS-opleidingen 

 het aantal deelnemers per door de eigen sportfederatie ingerichte bijscholing 

 het aantal deelnemers per bijscholing van andere bijscholingen 
 

 zie bijlage. 

e) Lijst van occasionele sporttechnische / sport(para)medische medewerkers opgenomen in 
de subsidieerbare uitgaven van de FO prioriteitenbeleid 2015 cfr. 3.7 van het convenant 
prioriteitenbeleid 2015 
 

 zie bijlage. 
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BL 
 

Bijlagen  

  
 

 


