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Para-Tafeltennis in Nederland
Para-Tafeltennis is tafeltennis voor mensen met een beperking. Deze beperking kan  
lichamelijk en/of verstandelijk zijn. In deze brochure geven we informatie over de diver-
se mogelijkheden voor sporters met een beperking om te tafeltennissen. We richten ons 
op de mensen met een beperking en hun eventuele begeleiders, maar ook op iedereen 
die hierover graag meer wil weten, waaronder de tafeltennisverenigingen en diverse 
instanties en organisaties.

Binnen de Tafeltennisbond vinden we dat de (para)tafeltennisser centraal staat. Iedereen 
die het leuk vindt om te tafeltennissen moet mee kunnen doen. Dit geldt ook voor mensen 
met een beperking. Tafeltennis moet je kunnen doen in een veilige, sportieve en vakkundige  
omgeving. Vanuit de brede basis kunnen spelers doorstromen naar wedstrijdaanbod, toer-
nooien en competitie. Daarnaast moeten de getalenteerde sporters of zij die meer willen  
trainen, de mogelijkheid krijgen om (met passende begeleiding) door te stromen naar topsport.

Het Para-Tafeltennis is ingebed in de NTTB-organisatie, met name op de onderdelen
 • Sportparticipatie 
 • Wedstrijdaanbod
 • Talentherkenning en topsport

Uitgangspunt is dat parasporters zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van het reguliere 
tafeltennisaanbod. Als dat om welke reden dan ook niet mogelijk is kan er gebruik worden  
gemaakt van speciaal aanbod. Voor een groot aantal sporters geldt dat ze zowel gebruik  
kunnen maken van het reguliere aanbod als van speciaal aanbod. 
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Para-Tafeltennis 
op de vereniging

De Tafeltennisbond kent ruim vijfhonderd 
verenigingen. Diverse verenigingen bieden  
de mogelijkheid voor sporters met een  
lichamelijke en/of verstandelijke beperking 
om te tafeltennissen. Een overzicht van deze  
verenigingen vind je op www.tafeltennis.nl. 
Klik op ‘PLAY’ en daarna op ‘Aangepast sporten’

Vanuit de Tafeltennisbond is er veel exper- 
tise voor deze doelgroep ontwikkeld. Hier-
door kan ondersteuning geboden worden 
aan de verenigingen om Para-Tafeltennis 
verder te ontwikkelen. Via Grenzeloos Actief 
is er een stimuleringsbudget beschikbaar 
voor het (op maat) verbeteren van sport- en  
beweegaanbod.

Samenwerking 
met Johan Cruyff Foundation

Ieder kind verdient een gezonde toekomst. 
De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd 
vooruit door beweging. Juist voor kinderen 
met een handicap is bewegen en sporten 
extra belangrijk. Niet alleen voor hun ge-
zondheid, maar ook om anderen te ontmoe-
ten. Door te sporten leren kinderen met een  
handicap wat ze wél kunnen, ontdekken ze 
hun talenten en krijgen ze zelfvertrouwen.  
Zo helpen we ze vooruit. 

De Cruyff Foundation wil dat ieder kind mee 
kan doen, ook kinderen met een handicap. 
Helaas is het voor deze kinderen soms niet 
gemakkelijk om een sport te beoefenen 
doordat het aanbod gering is en de benodig-
de materialen vaak kostbaar zijn.

Met verschillende samenwerkingen probeert 
de Cruyff Foundation daarom het sport- 
aanbod voor kinderen met een beperking  
te vergroten en toegankelijker te maken.  
Eén van deze samenwerkingen is met de 
Tafeltennisbond.

Binnen de breedtesport doet de Cruyff Foun-
dation dat op het gebied van sportvoorzie-
ningen en sportstimulering. Hierbij biedt zij 
zowel financiële als strategische ondersteu-
ning. De Cruyff Foundation en de Tafeltennis-
bond bieden getalenteerde kinderen vervol-
gens de kans zich verder te ontwikkelen.

Tafeltennis 
op het revalidatiecentrum

Tafeltennis is een sport die in revalidatiecen-
tra goed kan worden ingezet bij het herstel 
van de revalidanten. Tijdens het spelen wor-
den namelijk de vijf fysieke basiseigenschap-
pen: coördinatie, lenigheid, uithoudingsver-
mogen, kracht en snelheid getraind.

Er is een workshop ontwikkeld, speciaal  
bestemd voor fysiotherapeuten, bewegings-
agogen en tafeltennistrainers. Tijdens deze 
workshop worden kennis en ervaring vanuit 
verschillende invalshoeken gedeeld. 
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‘Juist voor kinderen met een 
handicap is bewegen en  

sporten extra belangrijk’



Tevens wordt een netwerk opgebouwd met 
als doel om de verbinding te leggen tus-
sen tafeltennis als middel bij verbetering of  
herstel van de gezondheidssituatie en struc-
tureel tafeltennisaanbod, waar mogelijk bij 
een vereniging.

Ons netwerk

Om de mensen uit onze doelgroep te berei-
ken zoeken we daarom niet alleen contact 
met revalidatiecentra, maar ook met mytyl-
scholen en allerlei andere organisaties en 
instanties. We zijn betrokken bij  de organi-
satie van de door Rotterdamse Sporticonen 
georganiseerde Jolanda Paardekam Classic. 

Dit is een sportdag die gratis aangeboden 
wordt en die zich richt op een leuke dag vol 
met (schuif)tafeltennis voor jeugd met een 
fysieke en/of verstandelijke beperking.

Opleidingen

Vanuit de Tafeltennisbond is er ondersteu-
ning door trainers bij te scholen zodat ze 
maatwerk training kunnen geven aan spor-
ters met een beperking. Er zijn ook lespak-
ketten ontwikkeld om te starten met tafel- 
tennis, zoals Tafeltennis als Revalidatiesport, 
Tafeltennistraining op het Revalidatiecen-
trum en Table Heroes.
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Wanneer ben je 
Para-Tafeltennisser?

Verder in de brochure leggen we uit dat er 
een formeel classificatiesysteem bestaat dat 
gebruikt wordt voor internationale toernooi-
en. Binnen Nederland gebruiken we deze 
harde criteria niet. 

Toch is er behoefte aan een beschrijving. Het 
betreft mensen met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking voor wie geldt dat 
hun beperking invloed heeft op hun spel-
niveau en/of tafeltennisbeleving. 

De Tafeltennisbond wil zodanige faciliteiten 
bieden dat er ook voor deze doelgroep een 
goed aanbod is. Mogelijk is dit geïntegreerd 
binnen het algemene aanbod, maar het kan 
bijvoorbeeld ook gaan om speciaal op deze 
doelgroep gerichte trainingen (bij de vereni-
ging en/of bij de bond) en het hele circuit van 
toernooien. Uitgangspunt is dat het aanbod 
aansluit bij de behoefte van deze doelgroep. 
Als je hier vragen over hebt kun je contact op-
nemen (zie de contactgegevens verderop in 
deze brochure).
 

Wedstrijdsport 

Voor Para-Tafeltennissers is er veel wedstrijd- 
aanbod binnen de Tafeltennisbond. 

“Het is een gezellige, sportieve dag  
geworden. Iedereen was moe maar  

voldaan. En zoals al vaker is gebleken  
doen de sportprestaties van deze  

sporters met een beperking niet onder  
voor hun valide sportvrienden!”

“Schitterend! De spelers hebben  
het er iedere week over.”

“Wat mooi dat dit aanbod er is  
voor deze doelgroep!” 

“Het is leuk om tegen andere kinderen  
met een handicap te spelen.”

Nederlandse Kampioenschappen  
Para-Tafeltennis
We organiseren jaarlijks de Nederlandse 
Kampioenschappen Para-Tafeltennis. Hier 
wordt in elke sterkteklasse gespeeld om de 
Nederlandse Titel in het enkelspel en in het 
dubbelspel. De Dirk Kuyt Foundation is een 
belangrijke partner in de organisatie van dit 
evenement. 

Sinds 2015 organiseren we een apart NK  
voor jeugdspelers. Dit is meestal tegelijk met 
een ander toernooi voor de Nederlandse 
Topjeugd.
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Ranglijsttoernooien
Dit is een circuit van toernooien verdeeld 
over het jaar en verspreid over het land.  
Spelers worden ingedeeld in een sterkteklas-
se (klasse 1 tot en met 6) en kunnen op deze 
toernooien ranglijstpunten verdienen voor 
de ranglijstbekers die op het eerste toernooi 
van het nieuwe seizoen uitgereikt worden.

Tevens tellen de resultaten van deze toer-
nooien mee voor de percentagelijst. Deze 
lijst bepaalt aan het eind van het seizoen of 
de sporter in zijn speelklasse blijft, dan wel 
promoveert of degradeert.

Deze toernooien worden georganiseerd door 
verenigingen en ondersteund door de Tafel-
tennisbond.

Recreatieve toernooien
Aanvullend op de NK en de ranglijsttoernooi-
en is er jaarlijks nog een serie recreatieve 
toernooien verspreid over het land waar- 
van de resultaten meetellen voor de percen-
tagelijst.

Veel lokaal wedstrijdaanbod
Diverse verenigingen en organisaties organi-
seren door het jaar heen aanvullend aanbod.

Klassenlijsten, ranglijsten, 
percentagelijsten en ELO-rating
Wil je meer weten over deze onderwerpen, 
kijk dan op de website.

Schuiftafeltennis
Op diverse toernooien wordt ook schuif- 
tafeltennis gespeeld. Schuiftafeltennis is een 
spelvorm gebaseerd op tafeltennis. Bij tafel-
tennis is het de bedoeling dat de bal over het 
net richting de tegenstander wordt gespeeld. 
Bij schuiftafeltennis is er geen net maar een 
boarding aan de zijkanten en is het juist de 
bedoeling dat de bal contact blijft houden 
met de tafel. Schuiftafeltennis is bedoeld 
voor parasporters die niet kunnen tafelten-
nissen omdat dit door hun specifieke situ-
atie te zwaar of te moeilijk voor ze is. Ook 
voor (para)tafeltennissers die terugkomen 
van een blessure (of bij revalidatie) kan deze 
spelvorm geschikt zijn.

Spelregels
Bij Para-Tafeltennis worden grotendeels de-
zelfde spelregels gehanteerd als in het ‘regu-
liere’ tafeltennis. In een paar gevallen is het 
noodzakelijk om de spelregels aan te passen.
Zie voor meer informatie de website.

Regulier wedstrijdaanbod
En natuurlijk kunnen Para-Tafeltennissers 
ook deelnemen aan het reguliere aanbod 
van competities en toernooien van de Tafel-
tennisbond. 
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Talentherkenning en 
topsport 

Op grote internationale toernooien, zoals 
de Paralympische Spelen en de Wereldkam- 
pioenschappen Tafeltennis behaalt Neder-
land meestal diverse medailles.

Dit is het resultaat van hard werken. De  
betreffende sporters maken jarenlang veel 
trainingsuren onder leiding van professione-
le trainers.

De Tafeltennisbond besteedt veel aandacht 
aan de werving van talent. Jaarlijks worden 
talentdagen bezocht. Een paar keer per jaar 

wordt een trainingsdag voor jonge Para- 
Tafeltennissers georganiseerd.

Er zijn Regionale Trainings Centra (RTC’s) 
waar vrijwel wekelijks getraind wordt door 
een groep jeugdspelers en jongeren. Deze 
trainingen zijn aanvullend op de trainingen 
die deze spelers bij hun eigen vereniging  
volgen. Hierbij is speciale aandacht voor de 
mogelijkheden van de spelers op basis van 
hun handicap.

Vanuit de talentherkenning en –ontwikkeling 
kunnen getalenteerde spelers doorstromen 
naar een topsportprogramma op Papendal.
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Internationale classificatie

Voor deze sporters geldt dat ze deelnemen 
aan internationale toernooien waarbij ge-
speeld wordt op classificatie. De classifi-
catie wordt bepaald door de handicap en 
vooral door de invloed van de handicap op 
het spelniveau.

De spelers worden ingedeeld in 11 klassen. 
Onder andere op de Paralympische Spelen 
en bij de Wereldkampioenschappen en  
de Europese Kampioenschappen Para- 
Tafeltennis wordt gespeeld in deze klassen. 

Klassen 1 tot en met 5 is voor rolstoe-
lers, waarbij de rolstoelers in klasse 1 het 
zwaarst beperkt zijn. Klassen 6 tot en met 
10 is voor lopers, waarbij de lopers in klas-
se 6 het zwaarst beperkt zijn.

Klasse 11 is voor sporters met een verstan-
delijke beperking.

Zie ook het filmpje op 
https://tinyurl.com/classificatieTT

Filmpjes
Op de website vind je diverse filmpjes die 
laten zien welke mogelijkheden er zijn. 

Contactgegevens en links

teamparasport@tafeltennis.nl of  
06 - 53 89 60 27

www.tafeltennis.nl 
(Klik op ‘PLAY’ en daarna op  
‘Aangepast sporten’)

www.cruyff-foundation.org
www.dirkkuytfoundation.nl



Wanneer ben je in contact gekomen met tafeltennis?
Toen ik 9 jaar was deed ik mee aan een sport en spel programma vanuit de gemeente. Mijn 
vader tafeltenniste zelf en ik stond regelmatig tegen de muur te spelen. Ik heb me aangesloten 
bij BSM in Dongen. Ik kwam hier in een normale groep, en heb meisjescompetitie gespeeld. Ik 
werd niet raar aangekeken. Dongen is een klein dorp, iedereen wist dat ik wat schever liep. Ik 
wilde echt niet in een rolstoel en ook niet met een kruk lopen. Ik heb nooit problemen gehad 
op basis van mijn handicap. Ik heb diverse sporten geprobeerd: karate, paardrijden, tennis-
sen. Uiteindelijk moest ik een keuze maken, en dat is tafeltennis geworden.

Hoe ben je bij de paraselectie gekomen?
Toen ik 13 jaar was ben ik via mijn trainster in contact gekomen met de bondscoach. Mijn  
ouders hebben ook flink aangedrongen, ik wilde echt niet. Maar ik vond het fantastisch en was 
meteen verkocht! Mijn middelbare school was ook in Dongen. Het was daar snel bekend dat ik 
internationaal speelde en ik kreeg ook alle medewerking. Dat was niet zo moeilijk. Er werd in 
die tijd veel minder getraind dan nu.

Lees verder op
https://www.nttb.nl/nieuws/kelly-van-zon-vertelt-over-topsport-en-Para-Tafeltennis

Interview met Kelly van Zon
Paralympisch Kampioen en  
Wereldkampioen

“Ik heb nooit problemen gehad 
op basis van mijn handicap”


