
 Werkingsverslag beleidsfocus laagdrempelig 

sportaanbod 2017 Vlaamse Tafeltennisliga 

Doelen en acties 
 

• SD019 Ons netwerk van externe partners (alle accounts behalve clubs en particulieren) 

neemt toe met 20% tegen 2020 t.o.v. de nulmeting van 2016. 

o OD046 Deelname vanuit de federatie aan diverse activiteiten ter promotie van KING 

PONG (beurzen, bijscholingen, SVS-apotheose, sportsterrendagen, …) 

▪ A0138 Contact met organisatoren 

▪ A0139 Coördinatie van medewerker(s) 

▪ A0140 Medewerkers recruteren en bijscholen 

o OD047 Het contact tussen clubs en hun omgeving vereenvoudigen in beide 

richtingen 

▪ A0141 Netwerkfunctie inbouwen in de webapplicatie 

▪ A0142 Clubs en externe partners informeren over de mogelijkheid en 

stimuleren tot netwerking 

o OD048 Uitwerken van een apart onderdeel voor G-sport in de webapplicatie 

▪ A0143 Verzamelen van informatie over verschillende G-sport categorieën 

▪ A0144 Samenstellen van oefeningen en spelvormen voor G-sporters per 

categorie 

▪ A0145 Ontwikkeling van nieuw onderdeel in de webapplicatie 

o OD049 Uitbreiding van het onderdeel Prins Pong voor 3-8 jarigen in de webapplicatie 

▪ A0146 Aanvulling van informatie over Multimove 

▪ A0147 Media (video's en afbeeldingen) voorzien voor speelse 

tafeltennisgerichte oefeningen 

▪ A0148 Tool maken voor testbatterij waar de clubs gegevens kunnen 

invoeren 

• SD020 Tegen 2020 werkt 30 % van onze clubs mee aan een laagdrempelige sportaanbod 

o OD050 Organiseren van een naschools aanbod van tafeltennis in het lager onderwijs 

▪ A0149 Clubs informeren en uitnodigen 

▪ A0150 Deelnemende clubs ondersteunen en opvolgen 

▪ A0151 Monitoring van de activiteiten via webapplicatie 

o OD051 Organiseren van initiaties voor kinderen van 3 tot 8 jaar 

▪ A0152 Clubs informeren en uitnodigen 

▪ A0153 Deelnemende clubs ondersteunen en opvolgen 

▪ A0154 Monitoring van de activiteiten via webapplicatie 

o OD052 Deelname aan laagdrempelige provinciale competitie voor spelers onder 12 

jaar 

▪ A0155 Organiseren van een provinciale interclubcompetitie voor -12 jarige 

niet geklasseerde spelers 

▪ A0156 Monitoring van deelname door clubs 

o OD053 Organiseren van specifiek aanbod voor personen met een beperking (G-

sport) 

▪ A0157 Registratie van reeds bestaande acties in clubs 



▪ A0158 Clubs informeren en uitnodigen om een G-werking op te starten 

▪ A0159 Deelnemende clubs ondersteunen en opvolgen 

▪ A0160 Monitoring van de activiteiten via webapplicatie 

o OD054 Organiseren van een interne recreantencompetitie in de club (seniorensport 

overdag of recreanten 's avonds) 

▪ A0161 Clubs informeren en uitnodigen 

▪ A0162 Deelnemende clubs ondersteunen en opvolgen 

▪ A0163 Monitoring van activiteiten door clubs 

• SD021 Nieuwe leden verwerven via het laagdrempelig project 

o OD055 Registreren en meten van het aantal eerste aansluitingen via King Pong 

▪ A0164 Nieuw verplicht veld op aansluitingsformulier aanmaken 

▪ A0165 Aantal eerste aansluitingen via King Pong registreren 

 

De wijze waarop onze sportfederatie deze acties/doelstellingen heeft 

gerealiseerd in 2017 
 

• SD019 Ons netwerk van externe partners uitbreiden 

o OD046 Deelname aan diverse activiteiten ter promotie 

▪ 7 Sportsterrendagen 'Sport je droom' in alle provincies 

▪ bijscholing aan begeleiders van seniorensport in Tielt Winge 

▪ Stadskriebels in Brussel 

▪ G-sportkamp in Vilvoorde 

▪ Sportdag in Revalidatieziekenhuis Vlezenbeek 

▪ jeugdsportfeest voor G-sporters in Rotselaar 

▪ Promostand op Startvergadering SVS in Malle 

▪ Sportdag in VUB 

o OD047 Het contact tussen clubs en hun omgeving vereenvoudigen 

▪ De website kingpong.vttl.be werd in een nieuw kleedje gestoken, met onder 

meer een interactieve map waarop al onze clubs en partners te zien zijn. 

Clubs en partners kunnen zo elkaar makkelijker vinden en contacteren. 

Particulieren met een account worden niet weergegeven op deze map. 

Blauwe stippen zijn organisatoren. Rode stippen zijn laagdrempelige 

activiteiten door clubs. Door erop te klikken (via de website) kan je zien waar 

en wanneer de activiteiten doorgaan. 

https://kingpong.vttl.be/site/activities (standaard worden enkel de 

activiteiten weergegeven, maar je kan alle organisaties ook laten weergeven 

via de selectielijst). 

https://kingpong.vttl.be/site/activities


 
 

o OD048 Uitwerken van een apart onderdeel voor G-sport in de webapplicatie 

▪ Een nieuw onderdeel G-pong is ontstaan in 2017, gericht op personen met 

een beperking. Inhoudelijk kan men eigen ontwikkelde video’s bekijken die 

demonstreren hoe je verschillende vaardigheden ‘aangepast’ kan laten 

oefenen. Er is ook een overzicht en beschrijving van de verschillende klassen 

waarin personen met een beperking kunnen deelnemen aan competities. 

Deze klassen zijn internationaal bepaald. 

 
o OD049 Uitbreiding van het onderdeel Prins Pong voor 3-8 jarigen in de webapplicatie 

▪ Het onderdeel Prinspong voor kinderen onder 9 jaar werd uitgebreid met 

eigen ontwikkelde video’s van tafeltennisgerichte vaardigheden die worden 

aangeboden op een kindvriendelijke manier en aangepast aan de leefwereld. 

Oefeningen als vogeltjes redden, autorace, naar de winkel, enzovoort. 

▪ De ontwikkeling van een online versie voor de testbatterij is niet meer in 

2017 af geraakt. Wordt verder ontwikkeld in 2018. Met de testbatterij zullen 

clubs of partners aan de hand van 10 oefeningen de psychomotorische 

vaardigheden kunnen testen van onervaren benjamins (<9j), die gerelateerd 

zijn aan tafeltennisvaardigheden. De resultaten geven de positionering van 

een getest kind binnen de totale geteste populatie. Op basis daarvan kan 

‘voorzichtig’ worden ingeschat wat het potentieel is richting tafeltennis. 

Bedoeling van deze testbatterij is om laagdrempelig (kinderen zonder enige 

tafeltenniservaring) een meting te kunnen doen. Dus niet topsportgericht.   

• SD020 Tegen 2020 werkt 30 % van onze clubs mee aan een laagdrempelige sportaanbod 

o 5 verschillende laagdrempelige activiteiten werden uitgewerkt en gepresenteerd aan 

de clubs op 14 verschillende plaatsen onder de vorm van open infosessies. Op elke 

sessie werden meerdere clubs ontvangen. 

o Vervolgens kregen de clubs die wilden deelnemen de kans om hun activiteiten te 

plannen en te registreren op de website kingpong.vttl.be, waar de activiteiten dan 

automatisch verschijnen als rode stippen op de interactieve map. 



o Deze registraties maakte een heel concrete monitoring van de laagdrempelige club 

activiteiten vanuit de federatie mogelijk. Alle clubs met minstens 1 activiteit kregen 

een pakket met materiaal, en per extra activiteit een doos ballen. 

o 33 clubs namen deel aan het project, dat is 18% van het totaal aantal clubs (175 in 

seizoen 2017-2018). De mijlpaal voor 2017 (15%) is dus bereikt, maar er is nog een 

weg te gaan om de doelstelling van 30% te halen tegen 2020. 

• SD021 Nieuwe leden verwerven via het laagdrempelig project 

o OD055 Registreren en meten van het aantal eerste aansluitingen via King Pong 

▪ Er werd een nieuw veld toegevoegd op het aansluitingsformulier voor eerste 

aansluitingen. Weliswaar kon dit nog niet worden geregistreerd in onze 

ledendatabank waardoor we geen zicht hebben op het aantal aansluitingen 

door toedoen van het project. Wel zien we dat clubs o.a. recreatieve leden 

aansluiten om te voldoen aan voorwaarden voor een activiteit, dus het 

project triggert de clubs wel in zekere mate om leden bij de VTTL aan te 

sluiten. 

 

De concrete resultaten en effecten die met deze acties/doelstellingen 

bereikt werden 
 

EVOLUTIE KING PONG ACCOUNTS     

      

Type Account 2014 2015 2016 2017 

AND andere     33 17 

BAB basisschool bijzonder onderwijs     19 20 

BAG basisschool gewoon onderwijs     175 183 

CLB club     176 6 

DIE dienstencentrum     45 58 

FED federatie       5 

HOG hoge school     2 3 

PAR particulier     22 52 

REV revalidatiecentrum     2 2 

SEB secundaire school bijzonder onderwijs     7 7 

SEG secundaire school gewoon onderwijs     61 68 

SPD sportdienst     4 8 

TTC tafeltennisclub VTTL       176 

UNI universiteit     1 1 

TOTAAL 153 259 547 606 

Partners (zonder clubs en particulieren)     349 372 

 



 

 

Wanneer we enkel kijken naar de partners (dus geen clubs en particulieren), was er een stijging in 

2017 t.o.v. 2016 van 349 naar 372. Dat is 6,6 %. Doelstelling is om te stijgen tegen 2020 met 20% 

t.o.v. de nulmeting in 2016. 

AANBOD BIJ PARTNERS 

Via een bevraging bij onze partners hebben we cijfers verzameld van hun aanbod, de frequentie 

ervan, het aantal deelnemers, enzovoort. 

De resultaten van de bevraging zijn te vinden in bijlage ‘Onderzoek activiteiten bij externe partners in 

laagdrempelig project 2017.pdf 

DEELNEMENDE CLUBS MET LAAGDREMPELIGE ACTIVITEITEN

• KTTC Leopoldsburg 

• TTC Diepenbeek 

• TTC Dilbeek 

• TTC Drive Oostende 

• TTC Egmont Zottegem 

• TTC Galmaarden 

• TTC Hasselt 

• TTC Izegem 

• TTC Kruibeke 

• TTC Mattec 

• TTC Meerdaal Leuven 

• TTC Merelbeke 

• TTC Meulebeke 

• TTC Ninove 

• TTC Nova vzw 

• TTC Oostduinkerke 

• TTC Rooigem Gent vzw 

• TTC Rupel 

• TTC Schulen 

• TTC Sint-Truiden 

• TTC Smash Overijse 

• TTC Smashing Smude 

• TTC Stekene 

• TTC Sukarti 

• TTC Tamara Hoeselt 

• TTC Tecemo 

• TTC The Charlies 

• TTC TRS Bilzen 

• TTC Voorshoven vzw 

• TTC Wielsbeke-Leieland 

• TTK Dylan Berlaar 

• TTK Merksplas  

• TTK Real 
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• Aantal activiteiten in 2017 = 89 

• Totaal aantal sessies in 2017 = 1885 

• Aantal activiteiten met beoogde aantal deelnemers = 70 

• Aantal activiteiten met begeleider(s) met VTS kwalificatie = 45 (voor activiteit competitie -12 

was dit geen vereiste) 

• Aantal eerste aansluitingen via King Pong in 2017 = 183  

 

De binnen onze sportfederatie genomen beslissingen, uitgevoerde 

acties en behaalde resultaten in 2017 met betrekking tot de te 

realiseren afspraken opgenomen in het convenant laagdrempelig 

sportaanbod 2017 
 

• Uitwerking van een apart onderdeel voor G-sport in de webapplicatie 

o Zie bespreking OD048 hogerop 

• Verdere uitwerking van het onderdeel Prins Pong voor 3-8 jarigen in de webapplicatie 

o Zie bespreking OD049 hogerop 

• Ontwikkeling van een functie voor netwerking tussen clubs en omgeving in de webapplicatie 

o Zie bespreking OD047 hogerop 

• Het aantal accounts (partners) in de webapplicatie 

o Zie evolutie King Pong accounts hogerop 

• Het aantal scholen en clubs die samenwerken voor een naschools aanbod van tafeltennis in 

het lager onderwijs 

o 9 clubs werkten samen met een school 

 
• Het aantal clubs met een initiatie aanbod voor kinderen van 3 tot 8 jaar met ‘Prins Pong’ 

TTC Mattec

TTC Meulebeke

KTTC Leopoldsburg

TTC The Charlies

TTC Smashing Smude

TTC Meulebeke

TTC Rupel

KTTC Leopoldsburg

TTC Wielsbeke-Leieland



o 28 clubs 

 
• Het laagdrempelig provinciaal competitie aanbod voor niet-geklasseerde spelers onder 12 

jaar 

o 18 clubs registreerden hun deelname 

TTC Nova vzw

TTC Egmont Zottegem

TTC Meulebeke

TTC Sukarti

TTC Meerdaal Leuven

TTC Schulen

TTC Merelbeke

TTC Tamara Hoeselt

TTC TRS Bilzen

TTC Stekene

TTC Voorshoven vzw

TTK Dylan Berlaar

TTC Hasselt

TTC Sint-Truiden

TTC Rupel

TTC Kruibeke

TTC Ninove

TTC Diepenbeek

TTC Rooigem Gent vzw

TTK Merksplas 

KTTC Leopoldsburg

TTC Smashing Smude

TTC Diepenbeek

TTC Hasselt

TTK Merksplas 

TTC Nova vzw

TTC Wielsbeke-Leieland

TTC Smash Overijse



o In alle provincies met uitzondering van Vlaams-Brabant werd er een competitie voor 

-12 jarigen georganiseerd. Niet altijd conform, maar wel voor de doelgroep. 

 
• Het aantal clubs met een duurzaam aanbod voor personen met een beperking 

o 6 clubs 

 
• Het aantal clubs met een wekelijkse interne recreantencompetitie 

TTC Drive Oostende

TTC Merelbeke

TTC Tamara Hoeselt

TTC Smashing Smude

TTC TRS Bilzen

TTC Voorshoven vzw

TTC Wielsbeke-Leieland

TTK Dylan Berlaar

TTC Rooigem Gent vzw

TTC Kruibeke

TTC Meerdaal Leuven

TTC Sint-Truiden

TTC The Charlies

TTK Merksplas 

KTTC Leopoldsburg

TTC Meulebeke

KTTC Leopoldsburg

TTC Diepenbeek

TTC Nova vzw

TTC TRS Bilzen

TTC Wielsbeke-Leieland

TTC Tecemo

TTC Smashing Smude

TTC The Charlies



o 28 clubs 

 
• Het aantal deelnames van de federatie aan promotionele activiteiten zoals beurzen, 

opleidingen, sportsterrendagen, … 

o 14, zie bespreking OD046 hogerop 

• het globaal aantal leden die bereikt werden met het laagdrempelig project 

o 419 

• het globaal aantal niet-leden die bereikt werden met het laagdrempelig project 

o 3269 (resultaten enquête in bijlage ‘Onderzoek activiteiten bij externe partners in 

laagdrempelig project 2017.pdf’) 

• Het aantal nieuwe leden die door het laagdrempelig project aansluiten bij de VTTL via de 

clubs. (jaarlijks in mei en december) 

o 183 deelnemers van King Pong waren voor het eerst aangesloten in 2017 

• Het aantal clubs die bereikt werden met het laagdrempelig project. 

o Zie deelnemende clubs hogerop 

TTC Egmont Zottegem

TTC Mattec

TTC Sukarti

TTC Meulebeke

TTC Schulen

TTC Nova vzw

TTC Galmaarden

TTC Merelbeke

TTC Tamara Hoeselt

TTC Dilbeek

TTC Ninove

TTC TRS Bilzen

TTK Real

TTC Stekene

TTC Diepenbeek

TTC Wielsbeke-Leieland

TTC Izegem

TTC Smash Overijse

TTC Oostduinkerke

TTC Kruibeke

TTC Tecemo

TTC Rooigem Gent vzw

TTC Hasselt

TTK Merksplas 

KTTC Leopoldsburg

TTC Smashing Smude

TTK Dylan Berlaar

TTK Merksplas 


