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Samenvatting 

In dit onderzoek is gekeken naar de bevindingen van seniorenspelers met betrekking tot de 

seniorencompetitie op zaterdag. Almere United heeft een tijdelijke goedkeuring gekregen van de NTTB 

en wil met deze evaluatie aantonen dat er draagvlak is voor een zaterdagcompetitie en de vereniging 

hiermee de sport weer aantrekkelijk maakt voor een breder (nieuw) publiek. Almere United kiest 

bewust voor seniorencompetitie op zaterdag en vindt dat verenigingen zelf haar speelmoment moet 

kunnen bepalen. Zij wil tegemoet komen aan de wensen en behoeften van spelers, de sport 

aantrekkelijk maken voor verschillende doelgroepen en nieuwe tafeltennissers, de overgang van 

jeugd- naar seniorencompetitie bevorderen en rekening kunnen houden met de zaalbeperking. Almere 

United groeit hard en heeft laten zien dat zij geen moeite heeft om leden te boeien en te binden.  

Het reglement van de NTTB laat competitie spelen op zaterdag toe. Daarnaast is competitie spelen op 

zaterdag geen uitzondering. Voor de afdeling Limburg is zaterdagcompetitie standaard en in Holland 

Noord gebruikelijk, maar ook in andere afdelingen wordt in 2015 en 2016 op zaterdag gespeeld. Dit 

betreft hoofdklasse, promotieklasse en 1e/2e klasse teams. In de afdeling waar Almere United 

toebehoort, spelen dus ook andere verenigingen op zaterdag.  

Het onderzoek van Almere United heeft plaatsgevonden in het najaar 2015 en voorjaar 2016; 66 

senioren competitiespelers hebben deelgenomen. Zij hebben tijdens hun wedstrijd op zaterdag bij 

Almere United een evaluatieformulier ingevuld. Hiermee konden zij hun mening geven over de 

zaterdagcompetitie. Daarmee kwamen hun wensen, behoeften en belemmeringen naar voren en kon 

een verband gezocht worden tussen hun persoonlijke situatie/kenmerken en hun bevindingen. 

Ondanks dat 33,3 procent negatief en 19,7 procent zeer negatief staat tegenover de zaterdag, ziet 

bijna 50 procent geen belemmeringen om op zaterdag competitie te spelen. Leeftijd blijkt invloed te 

hebben op de mening van spelers. Spelers van 55 jaar of ouder zijn minder positief over de zaterdag. 

Dit gold ook voor spelers die langer dan 15 jaar competitie spelen. Verandering blijkt moeilijk voor 

deze groep. De wensen, behoeften en belemmeringen kwamen overeen met de barrières die uit 

vooronderzoek naar voren kwamen. Barrières om op een doordeweekse avond te spelen zijn de ‘late 

avond’ en de ‘combinatie met werk/school’. Volgens de respondenten zou de zaterdag deze barrières 

wegnemen en is een ander voordeel het behouden van jeugd voor de seniorencompetitie. Meest 

opvallend aan de resultaten is het feit dat bijna 80 procent het eens is met Almere United: de 

vereniging moet haar eigen speelmoment kunnen bepalen, niet de NTTB en/of de competitieleider. 
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1. Inleiding 
Tafeltennis op een andere wijze in de markt zetten en voor een breder publiek aantrekkelijk maken, is 

één van de doelstellingen van Almere United. Zij wil de sport een positieve impuls geven en een 

vereniging met een organisatiestructuur neerzetten passend bij deze tijd. Vraaggericht werken en 

barrières wegnemen is volgens Almere United de sleutel tot boeien en binden van sporters. 

Sporters boeien en binden aan de tafeltennissport is nodig, hard nodig. Tafeltennissers in Nederland 

haken namelijk af. Een afname van het ledenaantal in de tafeltennissport is een feit en de verenigingen 

hebben moeite jong en oud te (blijven) enthousiasmeren voor deze sport. Volgens het NOC*NSF (2015) 

is het totale ledenaantal in 2014 met 9 procent afgenomen ten opzichte van 2013. De daling in 

jeugdleden is opvallend; 13,9 procent in de leeftijdscategorie jongens (<18 jaar) en 14,6 procent in de 

leeftijdscategorie meisjes (<18 jaar). Volgens de NTTB zijn deze cijfers niet juist. Volgens hen gaat het 

om een daling van 9,8 procent in de categorie jeugdspelers en een totale ledenterugloop van 4,7 

procent. Waarom hun cijfers afwijken van de cijfers uit het onderzoek van NOC*NSF wordt niet 

toegelicht. Volgens het rapport van het NOC*NSF hebben de sportbonden zelf op basis van een vast 

format gegevens over hun leden aangeleverd.  

De NTTB spreekt in haar startnotitie visie en strategie (2015b) uit wat de pluspunten zijn van de 

tafeltennissport, maar concludeert ook dat ondanks deze pluspunten het sportklimaat verandert en 

actie vanuit de vereniging noodzakelijk is om potentiële leden aan de sport te (blijven) binden. In het 

meerjarenbeleidsplan licht zij haar plannen toe voor de periode 2010-2016 (NTTB, 2010). De 

verenigingen moeten zich volgens de NTTB openen voor andere leden, richten op de wensen en 

behoeften van verschillende doelgroepen en noemt dat de huidige competitievorm ongeschikt is. Een 

alternatief competitieaanbod zal ontwikkeld moeten worden. Volgens de NTTB geven 

jongvolwassenen al jaren aan dat de lange speelavonden en het laat thuiskomen barrières zijn. Zij geeft 

aan dat wij onze blik moeten verbreden om meer tafeltennissers aan ons te binden en de trend 

doorbroken moet worden als wij een succesvolle toekomst willen voor onze sport (NTTB, 2015b).  

Dat is precies waar Almere United voor staat! Trends doorbreken, de blik verbreden en werken aan 

een succesvolle toekomst voor onze sport waarbij zij barrières wil wegnemen. De vereniging kiest 

daarom bewust voor seniorencompetitie op zaterdag. Zij stelt dat dit de sport aantrekkelijk kan maken 

voor nieuwe tafeltennissers en het de overgang van jeugd- naar seniorencompetitie kan bevorderen. 

Daarnaast stelt Almere United dat het vooral een vrije keuze van de vereniging moet zijn om haar 

speelmoment te bepalen. Zo heeft elke vereniging de vrijheid haar beleid uit te voeren passend bij de 

wensen en beperkingen van haar leden en de contractuele verplichtingen en voorwaarden die 

gemeentes opleggen.  

Almere United heeft in het najaar 2015 en voorjaar 2016 seniorencompetitie mogen spelen op 

zaterdagmiddag. Tijdens deze najaars- en voorjaarscompetitie is onderzocht wat de bevindingen zijn 

van de competitiespelers. In hoeverre delen de competitiespelers de mening van Almere United over 

het zelf bepalen van het speelmoment, hoe ervaren zij de competitie op zaterdag en waar liggen hun 

wensen en beperkingen? Daarnaast wordt in kaart gebracht in hoeverre er een verband is tussen hun 

bevindingen en hun persoonlijke situatie en/of kenmerken.  

In dit rapport zal als eerste de totstandkoming en ontwikkeling van Almere United uiteengezet worden, 

zodat duidelijk wordt wat de beweegredenen zijn voor de keuze voor seniorencompetitie op zaterdag. 

Vervolgens zullen de resultaten van het onderzoek beschreven worden en op bovenstaande vragen 

antwoord gegeven worden.  



2. Totstandkoming en ontwikkeling Almere United  
 
Na het afronden van het haalbaarheidsonderzoek in november 2014 is de oprichtingsfase gestart. In 
mei 2015 is Almere United officieel opgericht en in augustus 2015 is de vereniging in de praktijk gestart. 
Al tijdens de oprichtingsfase is Almere United actief naar buiten getreden, waarbij duidelijk 
gecommuniceerd is wie zij is en waar zij voor staat. In haar beleidsplan (2015) worden de onderstaande 
algemene doelstellingen verder uiteengezet in specifieke doelstellingen:  
 
1. De tafeltennissport bereikbaar maken voor iedere Almeerder ongeacht leeftijd, achtergrond, 

(fysieke) beperkingen en nationaliteit.  
2. De vereniging wil vraaggericht gaan denken en werken en inspelen op de wensen, behoeften en 

mogelijkheden van leden (bottom-up in plaats van top-downbenadering). 
3. De traditionele rol van de sportvereniging verbreden en maatschappelijk actief zijn. Gericht op 

verenigingsgevoel, actieve participatie, binding en sociale cohesie. 
 

2.1 Groei Almere United 
In een tijd dat tafeltennisverenigingen leden zien afhaken en de terugloop in leden duidelijk zichtbaar 
is, ziet Almere United haar ledenaantal groeien. Een zeer diverse groep leden. Verschillende culturele 
achtergronden komen samen: Nederland, Thailand, Rusland, Filipijnen, Australië, Zuid-Afrika, Turkije, 
Kaapverdië, China, Irak, Iran en Oekraïne.  
 
Leden kiezen bewust voor de filosofie van Almere United. Het vraaggericht denken en werken, het 
sociaal maatschappelijke karakter en een organisatiestructuur die past bij deze tijd spreekt ze aan. Nog 
vóór de start in augustus 2015 hebben de eerste leden zich ingeschreven. In tabel 1 is de ledengroei 
vanaf juni 2015 te zien. Duidelijk is dat Almere United leden weet te binden en de vereniging hard 
groeit. Op dit moment telt Almere United 56 leden en heeft zij 12 proefleden (waarvan 7 al toegezegd 
hebben, lid te gaan worden).  
 
Tabel 1 
Aantal jeugd- en seniorleden Almere United 

 
  

10 11
14

21

27

35

43
46

53 53
56



In figuur 1 is te zien dat Almere United nieuwe tafeltennissers weet te boeien en binden aan de 
vereniging. Het merendeel van de huidige leden heeft geen tafeltennisverleden. Daarnaast heeft de 
vereniging oud-tafeltennissers weer kunnen enthousiasmeren en pakken zij de sport weer op bij 
Almere United.  
 
Figuur 1 
Tafeltennisverleden van leden van Almere United 

 

Tabel 2 geeft het aantal leden per leeftijdscategorie weer. Opvallend is de grote groep jeugdleden en 

jongvolwassenen en het lage aantal 60-plussers. Hiermee lijkt de vereniging voornamelijk een jonger 

publiek aan te spreken.  

Tabel 2 
Aantal leden Almere United per leeftijdscategorie 
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2.2 Senioren competitiespelers Almere United 
De competitie op zaterdag voor senioren heeft een grote aantrekkingskracht. De competitiespelers 
van Almere United ervaren de late doordeweekse avond als een barrière en kiezen om die reden 
bewust voor Almere United.  
 
De groei van de vereniging is dan ook duidelijk zichtbaar in de competitiespelers. In het najaar 2015 
begon Almere United met 1 seniorenteam, in het voorjaar 2016 had de vereniging 3 seniorenteams en 
de huidige prognose voor het najaar 2016 is 5, mogelijk 6 seniorenteams.  
 
Uiteraard is het nog erg voorbarig om na circa 9 maanden te concluderen dat Almere United een 
succesvol concept in handen heeft. Feit is wel dat zij hard groeit, op dit moment reeds tot de grotere 
verenigingen van afdeling Midden behoort (bijlage III) en veel nieuwe tafeltennissers weet te boeien 
en binden.  

 

3. Wat wil de NTTB en wat wil Almere United? 
 
Het meerjarenbeleidsplan van de NTTB 2010 – 2016 is duidelijk. Er wordt veel belang gehecht aan 
topsport. Daarnaast komt ook naar voren dat de NTTB inziet dat de tafeltennissport zeer toegankelijk 
is voor alle leeftijdsklassen, maar mensen niet lid worden. Een groot potentieel nieuwe leden blijft 
onbenut (NTTB, 2010). Volgens de NTTB moet gekeken worden naar de mogelijkheden, wensen en 
behoeften van nieuwe leden. Tafeltennis is een sport die gezien moet worden als een product dat door 
velen af te nemen is en zal beter in de markt gezet moeten worden. Hierdoor kan het imago versterkt 
worden (NTTB, 2010).  
 
Volgens de NTTB zou er ingespeeld moeten worden op bredere maatschappelijke ontwikkelingen. 
Sporters willen zelf bepalen op welke momenten en in welke mate zij sporten. De huidige 
competitieopzet zou volgens de NTTB niet aansluiten bij ieders wensen, waarbij vooral de lengte van 
de wedstrijddagen/avonden een belemmering is. De NTTB ziet graag dat een alternatief 
competitieaanbod ontwikkelt wordt om uitval van deze groep tegen te gaan (NTTB, 2010).  
 
Almere United is het hier volledig mee eens. Zij wil voor vernieuwing zorgen binnen de tafeltennissport 
en de sport weer aantrekkelijk maken voor een breder publiek. Haar organisatiestructuur en aanbod 
is passend bij deze tijd en de wensen, behoeften en mogelijkheden van de sporter.  
 

3.1 Waarom seniorencompetitie op zaterdag? 
 
Voorafgaand aan de start in augustus 2015 is uitvoerig onderzocht waarom sportverenigingen moeite 
hebben leden te behouden voor hun sport en waar binnen de tafeltennissport innovatie mogelijk en 
nodig is. Één van de specifieke doelstellingen van Almere United is het bieden van competitie op de 
zaterdag voor jeugd en senioren (Almere United, 2015). De vereniging heeft hier bewust voor gekozen 
en draagt de volgende argumenten aan: 
   
1. Contractuele verplichtingen gemeente 
De zaal van Almere United kan tot uiterlijk 23.00 uur gehuurd worden; dan gaan de zaallichten uit. 
Deze tijd is inclusief opruimen, omkleden en douchen. Kortom, om 23.00 uur moet de zaal afgesloten 
zijn. Daarnaast mag Almere United op doordeweekse avonden maar één zaal huren en niet ook de 
naastgelegen gymzaal. Gezien het feit dat Almere United wel een stijgend ledenaantal heeft, is één 
speelzaal niet toereikend voor de seniorencompetitie.  

 



2. Wegnemen van barrière | inspelen op behoeften 
Uit een rapport van het NOC*NSF (2014) blijkt dat één van de grootste barrières om te gaan sporten 
minder tijd is om te sporten door de combinatie met werk, studie of school. Jongeren van 13 tot en 
met 18 jaar kampen daar vooral mee (77 procent), maar ook 19- tot 30-jarigen (64 procent) hebben 
minder tijd voor sport (NOC*NSF, 2014). Zoals de NTTB zelf al aangeeft (NTTB, 2015b) is de late 
speelavond en het laat thuiskomen voor jongvolwassenen een barrière. Met thuiswedstrijden op 
zaterdag voor senioren verwacht Almere United een barrière te kunnen wegnemen en de sport voor 
een breder en groter publiek aantrekkelijk te maken.  
 
3. Sport aantrekkelijk maken voor breed publiek  
Neem bovengenoemde drempel (gedeeltelijk) weg en je kunt mogelijk afhakers onder jeugdleden en 
jongvolwassenen beperken. Hiermee kan mogelijk de overgang van jeugd naar senioren bevorderd 
worden. Daarnaast kan door de zaterdagcompetitie de sport aantrekkelijk worden voor nieuwe 
tafeltennissers. Het groeiende aantal leden / competitiespelers bij Almere United laat duidelijk zien 
dat deze competitievorm erg aantrekkelijk is. Leden kiezen voor de filosofie en werkwijze van Almere 
United. 
 
4. Binding en sociale cohesie onder de leden 
De vereniging wil de binding en sociale cohesie onder de leden bevorderen. Jeugd en senioren op 
zaterdag gelijktijdig hun thuiswedstrijd laten spelen, kan dit mogelijk bevorderen. Het zal ten goede 
kunnen komen aan het verenigingsgevoel en draagt daarnaast ook bij aan de ontwikkeling van zowel 
jeugd- als seniorleden. Het kan leerzaam zijn voor beide groepen om de ander te coachen en/of te zien 
spelen.  
 

3.3 Seniorencompetitie op zaterdag, mag en kan dat dan?  
Al tijdens de oprichtingsfase heeft de vereniging onderzocht of er binnen het huidige reglement van 
de NTTB een mogelijkheid was met een aantrekkelijke competitievorm voor senioren te komen, 
namelijk thuiswedstrijden op zaterdag. Meerdere argumenten heeft Almere United aangedragen bij 
de NTTB, nadat zij in eerste instantie weigerde de seniorencompetitie op zaterdag toe te staan (bijlage 
II).  
 
1. Past binnen reglement NTTB 
Volgens de website van de NTTB zou de afdelingsseniorencompetitie mogen plaatsvinden van 
maandagavond tot en met vrijdagavond of zaterdag, afhankelijk van de voorkeur van de thuisspelende 
club (https://www.nttb.nl/competitie/competitie-informatie/speeldagen). Deze zin zou volgens de 
NTTB geen kracht geven aan het reglement. Echter is het reglement zelf niet concreet en dus krachtig, 
want deze zegt niets over de dagen binnen een week waarop wedstrijden gespeeld mogen worden 
(NTTB, 2015a). Een uitzondering op het reglement vragen is dus niet aan de orde. Het reglement geeft 
de vereniging de vrijheid om het speelmoment te bepalen en wil vernieuwing binnen de sport 
doorvoeren die past binnen het reglement. Die vrijheid is een gegeven waar Almere United veel 
waarde aan hecht.  
 
2. Niet alleen Almere United speelt op zaterdag in afdeling Midden 
In 2015 en 2016 is binnen elke afdeling op zaterdag seniorencompetitie gespeeld. In de afdeling 
Limburg is spelen op zaterdag structureel. In de afdelingen Holland Noord en Zuid West betreft dit 
teams in alle klasses. In de overige afdelingen betreft dit hoofdklasse, promotieklasse, 1e en 2e klasse 
teams. De NTTB Afdeling Midden laat vanaf 2010 toe dat hoofdklasse en eersteklas teams op zaterdag 
kunnen spelen. Argumentatie waarom deze verenigingen/teams wel op zaterdag competitie mogen 
spelen wordt door de NTTB niet gegeven. Deze gegevens zijn vrij opvraagbaar in het NAS-systeem van 
de NTTB (http://midden.nttb.nl/competitie/afdelingscompetitie-via-nas/). 
 

https://www.nttb.nl/competitie/competitie-informatie/speeldagen


 
3. Mening afdelingsbestuur NTTB Midden 
In antwoord op ons voorstel geeft het afdelingsbestuur aan dat zij van mening is dat ook verenigingen 
invloed hebben op de dagen waarop de competitiewedstrijden gespeeld worden, onze onderbouwing 
voor onze zaterdagcompetitie steekhoudend is, de reglementen de ruimte bieden en precedenten 
door de NTTB afdelingen al zijn geschapen (bijlage II). 
 
4. Financiële ondersteuning vanuit NTTB 
De NTTB steunt ons financieel. Tijdens de oprichtingsfase is een financiële ondersteuning aangevraagd 
vanuit het Landelijk Steunfonds van de NTTB. Ons haalbaarheidsonderzoek en beleidsplan zijn hiervoor 
uitvoerig gelezen. De fondsbeheerscommissie heeft toestemming gevraagd bij het hoofdbestuur en 
heeft deze gekregen. De aanvraag werd gehonoreerd en een lening is toegewezen. In onze plannen 
werd de seniorencompetitie op zaterdag duidelijk beschreven.  

 
 

4. Evaluatie seniorencompetitie zaterdag 
Is een speelmoment voor senioren op zaterdag een goed alternatief? Almere United wil hiermee niet 
andere verenigingen verplichten ook hun thuiswedstrijd op zaterdag te spelen, maar zoekt de vrijheid 
het eigen speelmoment te bepalen. Het verzoek van Almere United op 26 juni 2015 (bijlage II), 
resulteerde in een tijdelijke goedkeuring van het afdelingsbestuur NTTB Midden. Almere United had 
volgens het afdelingsbestuur steekhoudende argumentatie en kreeg toestemming de 
seniorencompetitie op zaterdag te proberen in het najaar 2015 en voorjaar 2016. Om tot een goede 
evaluatie te komen, heeft Almere United onderzocht hoe de seniorencompetitie werd ervaren door 
de competitiespelers. De onderzoeksmethodiek zal in dit hoofdstuk uiteengezet worden, waarna de 
resultaten worden besproken in het volgende hoofdstuk.  
 

4.1 Onderzoeksgroep 
De steekproef was niet aselectief en bestond uit 66 competitiespelers bestaande uit 79,7 procent 
mannen en 20,3 procent vrouwen. Deze competitiespelers namen deel aan de NTTB competitie 
afdeling Midden in het najaar 2015 en voorjaar 2016. Zij hebben allemaal deelgenomen aan een 
competitiezaterdag bij Almere United en zijn daarom benaderd voor dit onderzoek. Zij kregen geen 
vergoeding voor hun deelname en waren niet verplicht het evaluatieformulier in te vullen. Alle 66 
competitiespelers die benaderd zijn, hebben het formulier ingevuld. 
 

4.2 Materialen 
Er is gebruik gemaakt van een enquête met 18 vragen (bijlage I). De response categorieën waren open 
vragen en geprecodeerde vragen. Bij enkele vragen werd een open-einde categorie gegeven om de 
respondent de mogelijkheid te geven zijn antwoord te onderbouwen. Er is een pretestafname 
uitgevoerd in augustus 2015 om mogelijke onduidelijkheden en aannamen in vraagstellingen en 
antwoordalternatieven te achterhalen.  
 

4.3 Procedure 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de speelzaal van Almere United tijdens de competitie op 
zaterdagmiddag in het najaar 2015 en voorjaar 2016. Aan elke deelnemer is medewerking gevraagd 
en is toegelicht dat dit een evaluatie betrof met betrekking tot de seniorencompetitie op zaterdag.  
 

4.4 Data-analyse 
De resultaten van de enquête bestaat uit kwalitatieve en kwantitatieve data. De kwantitatieve data 
zijn verwerkt in tabellen en grafieken. Open vragen resulteert in kwalitatieve data die lastig codeerbaar 
zijn en onderling moeilijk te vergelijken. Daarentegen geeft het de respondent meer ruimte zijn 



antwoord te onderbouwen, nuancering in zijn attitude aan te brengen en leidt het mogelijk tot meer 
motivatie om de enquête in te vullen. Deze data zijn door middel van open, axiale en selectieve 
coderingen ingedeeld. De open codering is het labelen van teksten die van belang zijn. Deze teksten 
worden verder geclusterd en samengevat door de axiale codering waarna een selectieve codering 
thema’s en concepten zal weergeven. De data zijn geanonimiseerd en uitsluitend voor dit onderzoek 
gebruikt. Twee formulieren zijn uitgevallen, gezien het feit dat 50 procent van de vragen niet zijn 
ingevuld. 
 

 

5. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven en toegelicht. In de enquête (bijlage I) zijn vragen 
opgenomen over het (gewenste) speelmoment, wensen/ voorkeuren en belemmeringen en vragen 
m.b.t. de persoonlijke achtergrond om een mogelijk verband tussen antwoorden aan te tonen.  
 
Vaste speeldag 
De vaste speeldag is bij 53,8 procent de vrijdagavond, waarna zaterdag overdag volgt met 25,6 procent. 
De voorkeur ligt bij 57,9 procent ook bij de vrijdagavond. Geen overtuigende meerderheid.  
 
Waar liggen belemmeringen voor de doordeweekse avond  
Bijna 40 procent geeft aan dat er belemmeringen zijn om op een doordeweekse avond te spelen. Deze 
belemmeringen zijn concreet en komen overeen met eerder genoemde argumenten om te kiezen voor 
de zaterdag. Er komen duidelijk twee thema’s naar voren, waarbij gekeken is naar hoe vaak deze 
genoemd zijn.  
 

Tijd 8x ‘late avond’ 

Werk/school 14x ‘combinatie met werk/school’ 

 
 
Hoe hebben zij de competitie op zaterdag ervaren?  

Wat betreft de zaterdag staat 19,7 procent zeer negatief en 33,3 procent negatief tegenover dit 
speelmoment voor de seniorencompetitie. Van de respondenten is 30,3 procent positief of zeer 
positief, waarbij 78 procent de voorkeur geeft aan de zaterdagmiddag in plaats van -ochtend.  
 
Waar liggen belemmeringen voor zaterdag 
Opvallend is dat bijna 50 procent geen belemmeringen ziet om op zaterdag de competitie te spelen. 
Deze belemmeringen zijn niet altijd concreet, zijn zeer divers en vallen allemaal onder ‘tijd’.  
 
Opvallend zijn de antwoorden: niet handig, weekendgevoel is weg, houd ik graag vrij, jammer van het 
weekend, het is weekend. 
 

Tijd 4x ‘kost vrije tijd’ 

7x ‘tijd voor gezin/familie’ 

2x ‘andere sport’ 

7x ‘andere bezigheid’ (niet geconcretiseerd) 

3x ‘klusjes/boodschappen’ 

 
 
 
 



 
Wat zijn de voordelen van competitie spelen op zaterdag? 
Bij deze vraag komt duidelijk de late avond naar voren, maar worden ook de voordelen gezien met 
betrekking tot behoud van jeugdspelers 
 

Tijd 14x ‘geen late avond’ 

Werk/school 2x ‘combinatie met werk/school’ 

Overig 3x ‘jeugd behouden voor de sport’ 

 
 
 
Wie zou moeten bepalen op welke dag een vereniging seniorencompetitie speelt?  
Opvallend is dat 77,3 procent van de respondenten het eens is met Almere United (figuur 2). Zij zijn 
van mening dat dit een vrije keuze moet zijn van de vereniging.  
 
Figuur 2 
Wie moet speelmoment bepalen? 

    
 
Na analyse van de gegeven antwoorden, komen een aantal thema’s naar voren waarom de keuze bij 
de vereniging zou moeten liggen: aansluiten wensen/behoeften van de leden, zaalbeperking en eigen 
beleid vereniging.  
 
Respondenten geven 18 keer aan dat de vereniging de vrijheid moet hebben om te kunnen aansluiten 
bij de wensen en behoeften van de eigen leden. Zij zouden het best kunnen overzien wanneer hun 
leden kunnen en willen spelen. Daarnaast zou de keuze bij de vereniging moeten liggen en niet de 
NTTB. De zaalbeperking wordt 10 keer genoemd als reden waarom de vereniging het speelmoment 
moet kunnen bepalen. Respondenten geven aan dat niet bij elke vereniging de zaal beschikbaar is tot 
laat op een doordeweekse avond. Zij vinden tevens dat verenigingen het eigen beleid moeten kunnen 
volgen; dit wordt 6 keer genoemd. Bij redenen die gegeven worden waarom de NTTB en/of de 
competitieleider zouden moeten bepalen, ligt de nadruk op ‘regelgevend’ en ‘overzicht’ hebben. Dit 
wordt 5 keer naar voren gebracht.  
 
In hoeverre er een verband is tussen hun bevindingen en hun persoonlijke situatie/kenmerken.  
Kijkend naar de achtergrond van de respondent zijn de volgende resultaten opvallen. 
 
 

Vereniging
77,3%

NTTB
10,6%

Competitieleider
9,1%



 

Leeftijd 

De leeftijd heeft invloed op hoe de seniorencompetitie op zaterdag wordt ervaren; 8 procent van de 

competitiespelers die 55 jaar of ouder is, staat positief of zeer positief tegenover seniorencompetitie 

op zaterdag. Dit percentage ligt hoger onder de jongere competitiespeler; 46 procent van de spelers 

tot 55 jaar staat positief of zeer positief hier tegenover.  

 

Hoe lang competitie spelend 

Van de respondenten die langer dan 15 jaar competitie spelen staat 69 procent negatief of zeer 

negatief tegenover de zaterdagcompetitie. Des te langer iemand in een vast ritme zit, des te moeilijker 

zij te overtuigen zijn van de voordelen van een andere competitievorm. Binnen deze groep is 54 

procent 55 jaar of ouder.  

 

6. Conclusie en discussie 
De NTTB wil dat verenigingen de blik gaan verbreden en gaan kijken naar de mogelijkheden, wensen 

en behoeften van nieuwe leden. Zij erkent dat trends doorbroken moeten worden en een alternatief 

competitieaanbod ontwikkelt moet worden om verdere uitval tegen te gaan (NTTB, 2010; NTTB, 2015). 

Het ledenaantal bij de NTTB neemt namelijk af en verenigingen hebben moeite om leden te blijven 

boeien en binden (NOC*NSF, 2015).  

Almere United is een nieuwe en groeiende vereniging. Deze vereniging werkt en denkt vraaggericht. 

Zij hanteert een bottom-up benadering waarbij gekeken wordt naar de wensen, behoeften en 

mogelijkheden van sporters (Almere United, 2015). Binnen circa 9 maanden heeft Almere United bijna 

60 leden en groeit zij nog steeds. Met haar aanbod spreekt zij duidelijk een breed publiek aan gezien 

de diversiteit binnen haar ledengroep en het aantal nieuwe tafeltennissers.  

De vereniging draagt diverse argumenten aan voor een seniorencompetitie op zaterdag. Zij kunnen de 

contractuele verplichtingen die de gemeente Almere haar oplegt niet negeren. De vereniging kan de 

zaal tot uiterlijk 23.00 uur huren, inclusief tijd voor opruimen en douchen. Doordeweeks kan de 

vereniging maar 1 zaal huren en niet ook de naastgelegen gymzaal. Competitie op zaterdag is 

daarnaast volgens Almere United een manier om de sport aantrekkelijk te maken voor een breder 

publiek en jeugd te behouden voor de competitie wanneer zij de overgang naar seniorencompetitie 

moet maken. Zij neemt hiermee een barrière weg, namelijk de late doordeweekse avond; een drempel 

voor zowel senior- als jeugdleden. Als laatste kan de binding en sociale cohesie onder de leden 

bevorderd worden door jeugd en senioren gelijktijdig te laten spelen op zaterdag. Dit draagt bij aan 

het verenigingsgevoel en is daarnaast leerzaam voor beide partijen. 

Een uitzondering op het NTTB reglement vraagt de vereniging niet; deze laat spelen op zaterdagmiddag 

namelijk toe (NTTB, 2015a). Het reglement geeft Almere United de vrijheid het eigen speelmoment te 

bepalen. Daarnaast speelt niet alleen Almere United op zaterdag de seniorencompetitie. Binnen elke 

afdeling wordt in 2015 en 2016 op zaterdag gespeeld. Limburg heeft standaard de zaterdag als 

speelmoment, in Holland Noord en Zuid West zijn er teams in alle klasses die op zaterdag spelen en in 

de overige afdelingen zijn er hoofdklasse, promotieklasse, 1e en 2e-klasseteams die op zaterdag spelen. 

Ook in de afdeling Midden, waar Almere United toebehoort, spelen er dus andere verenigingen op 

zaterdag. 

De NTTB afdeling Midden deelt de mening van Almere United; verenigingen moeten invloed hebben 

op het speelmoment en vindt de argumentatie van de vereniging steekhoudend. Bovendien erkennen 



zij dat de reglementen die ruimte geven en prescedenten gecreëerd zijn door de afdelingen van de 

NTTB (bijlage II). In hoeverre de competitiespelers het eens zijn met Almere United en wat hun 

bevindingen zijn met betrekking tot seniorencompetitie op zaterdag, is onderzocht tijdens de 

najaarscompetitie 2015 en voorjaarscompetitie 2016.  

De resultaten van het onderzoek brengen duidelijk naar voren dat de late doordeweekse avond een 

barrière is en competitie op zaterdag, volgens de respondenten, deze drempel kan wegnemen. 

Daarnaast blijkt de combinatie met werk en/of school inderdaad lastig voor de competitiespelers als 

zij op een doordeweeks avond moeten spelen. Het laat thuiskomen en vroeg opstaan de dag na 

competitie wordt als negatief ervaren.  

Bijna 50 procent van de competitiespelers ziet geen belemmeringen om op zaterdag competitie te 

spelen. Zij noemen als voordelen dat de late avond wegvalt en dit beter te combineren is met werk 

en/of school. Zij geven ook aan dat het mogelijk jeugd kan stimuleren en behouden voor de 

seniorencompetitie. De redenen om niet op zaterdag te kunnen en/of willen spelen zijn ook van 

toepassing op een doordeweekse avond: tijd aan het gezin besteden, een andere sport kunnen 

beoefenen, boodschappen of klusjes doen of ‘andere activiteiten’. Opvallend zijn de vaak onduidelijke 

antwoorden zoals ‘niet handig’ en ‘het is weekend’.  

De resultaten laten zien dat leeftijd een rol speelt. Competitiespelers van 55 jaar of ouder zijn minder 

positief en hebben duidelijk moeite met verandering. Die verandering blijkt ook lastig voor spelers die 

langer dan 15 jaar competitie spelen. Zij staan ook minder positief tegenover de zaterdagcompetitie.   

Meest opvallende resultaat is het feit dat bijna 80 procent van alle respondenten het eens is met 

Almere United: de vereniging moet zelf het speelmoment kunnen bepalen. Volgens de respondenten 

kunnen zij zo aansluiten bij de wensen en behoeften van de leden, hun eigen beleid volgen en rekening 

houden met de zaalbeperking. Daarmee sluiten zij aan bij de mening van de NTTB en de doelstellingen 

uit haar startnotitie en beleidsplan en bij de zaterdagcompetitie van Almere United. 

Dit onderzoek heeft zich beperkt tot de competitiespelers die bij Almere United in het najaar 2015 en 

voorjaar 2016 op zaterdag hun wedstrijd hebben gespeeld. Een grotere steekproef zorg voor een 

hogere mate van externe validiteit, waarbij dan ook de hogere klasses mogelijk beter 

vertegenwoordigd zijn. Almere United had in 2015 namelijk één seniorenteam in de 6e klasse en in 

2015 twee in de 6e klasse en één in de 3e klasse. De leeftijd binnen de lagere klasses ligt hoger. Gezien 

de resultaten van dit onderzoek, kan de hogere leeftijd invloed hebben op de mening van 

respondenten. Een onderzoek binnen hogere klasses had mogelijk een nog positiever beeld gegeven 

dan het huidig onderzoek. Er is in de enquête geen vraag opgenomen over de klasse van de 

competitiespeler, hierdoor kon geen verband aangetoond worden tussen de bevindingen van de 

speler en de klasse waarin hij/zij speelt.  

Ondanks de beperkingen van dit onderzoek kan de conclusie getrokken worden dat 

seniorencompetitie op zaterdag aantrekkelijk is voor (nieuwe) tafeltennissers en aansluit bij de wensen 

en behoeften van spelers.  

Een nieuwe vereniging die hard groeit, met vernieuwing komt, de tafeltennissport overduidelijk 

aantrekkelijk maakt voor een breed en vooral nieuw publiek, moet toch gesteund worden in haar 

initiatieven? Wij hebben immers hetzelfde belang: een succesvolle toekomst voor onze sport! 
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Bijlage I  

Enquête competitiespelers 

 
Beste tafeltennisser,  
 
Met dit evaluatieformulier geven wij jou de mogelijkheid je mening te geven 
over de zaterdagcompetitie voor senioren.  
 
De enquête bestaat uit meerkeuzevragen en enkele open vragen.  
 
Alvast bedankt voor het invullen! 
Sportieve groet, 
Het bestuur van ttv Almere United 
  



1. Wat is de vaste competitie speeldag van jouw vereniging? 
o Maandagavond 
o Dinsdagavond 
o Woensdagavond 
o Donderdagavond 
o Vrijdagavond 
o Zaterdag overdag 

 
2. Mijn voorkeur gaat uit naar competitie op: 

o Maandagavond 
o Dinsdagavond 
o Woensdagavond 
o Donderdagavond 
o Vrijdagavond 
o Zaterdag overdag 

 
3. Hoe sta je tegenover het spelen van competitie op een doordeweekse avond?  

o Zeer positief 
o Positief 
o Neutraal 
o Negatief 
o Zeer negatief 
 

4. Zijn er voor jou belemmeringen om competitie te spelen op een doordeweekse avond? 
o Nee 
o Ja, namelijk 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Hoe sta je tegenover competitie spelen op zaterdag?  
o Zeer positief 
o Positief 
o Neutraal 
o Negatief 
o Zeer negatief 

 
6. Als ik op zaterdag competitie speel, gaat mijn voorkeur uit naar  

o Ochtend  
o Middag 

 
7. Zijn er voor jou belemmeringen om competitie te spelen op zaterdag? 

o Nee 
o Ja, namelijk 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

8. Kun je voordelen noemen van competitie op zaterdag voor senioren? 
o Nee 
o Ja, namelijk 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

9. Wie vind jij dat zou moeten bepalen op welke dag een vereniging seniorencompetitie speelt? 
o De vereniging zelf, want……………………….…………………………………………………………………….. 



o De NTTB, want……………………………………………………………………………………………………………… 
o De competitieleider van de NTTB afdeling, want…………………………………………………………… 

10. Ik ben een  
o Man  
o Vrouw 
 

11. Wat is je woonsituatie? 
o Alleenstaand 
o Inwonend bij ouders 
o Samenwonend met vrienden/medestudenten 
o Samenwonend/getrouwd 
o Samenwonend/getrouwd met kind(eren) 

 
12. Welke situatie is op jou van toepassing (meerdere keuzes mogelijk) 

o Ga naar school/studeer 
o Ik heb een bijbaan 
o Ik werk parttime 
o Ik werk fulltime 
o Ik heb avonddiensten 
o Ik heb weekenddiensten 
o Ik werk niet 
o Ik ben gepensioneerd 
 

13. In welke leeftijdscategorie val je? 
o 16 t/m 25 jaar 
o 26 t/m 35 jaar 
o 36 t/m 45 jaar 
o 46 t/m 55 jaar 
o 56 t/m 65 jaar 
o 65 jaar en ouder 

 
14. In welke gemeente woon je?     

………………………………………………………………….. 
 
15. Hoe lang tafeltennis je al? 

…………… jaar ………………maand(en). 
 

16. Hoe lang speel je al competitie? 
…………… jaar ………………maand(en). 

 
17. Doe je mee aan toernooien? 

o Ja, zowel interne als externe toernooien 
o Ja, maar alleen interne toernooien 
o Ja, maar alleen externe toernooien 
o Nee, want ……………………………………………………………………………………………………………..………  

 
18. Wil je verder nog iets kwijt over deze enquête of dit onderwerp? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

  



Bijlage II  

Verzoek Almere United + tijdelijke toekenning NTTB zaterdagcompetitie 

Op 26 juni 2015 om 11:16 schreef voorzitter ttv Almere United <voorzitter@almereunited.nl>: 

Beste, 

Graag uw aandacht voor het volgende probleem waar wij als nieuwe vereniging helaas 

tegenaan lopen (zie mailverkeer hieronder). 

Als nieuwe tafeltennisvereniging willen wij voor vernieuwing zorgen binnen de 

tafeltennissport en barrières wegnemen. Wij willen de sport weer aantrekkelijk maken voor 

een breder publiek, onder andere door competitie te spelen op zaterdag voor onze 

seniorleden. Dit hebben wij ruim van tevoren, tijdens onze oprichtingsfase, gecheckt bij 

Robbert Stolwijk en de reglementen; de mogelijkheid was/is er. Echter komt nu pas de kink in 

de kabel…… 

Als wij het goed begrijpen (n.a.v. de e-mail van Igor Heller) is het competitiereglement op dit 

punt zo ingericht dat de competitieleider volledig een vrijbrief krijgt het competitiebeleid zelf 

te bepalen.  

Het reglement zegt namelijk niets over de dagen binnen een week waarop wedstrijden 

gespeeld worden en verbiedt dus niet concreet dat er op zaterdag gespeeld zou mogen 

worden. Echter laat ditzelfde reglement dus toe dat de competitieleider verbiedt dat wij op 

zaterdag competitie spelen. Een competitieleider die dus het beleid kan bepalen op dit punt? 

Wanneer een competitieleider niet wenst mee te gaan in vernieuwing van de tafeltennissport, 

maar blijft hangen in een ‘tendens’, kan een nieuwe vereniging ook niet voor de broodnodige 

vernieuwing zorgen.  

Een tendens geeft de richting aan waarin iets zich ontwikkelt. Een ontwikkeling kan gestuurd 

worden, zolang bestuurders die stap willen zetten. Op dit moment staat de ontwikkeling op dit 

punt dus stil en laat deze geen vernieuwing toe. 

De zin op de website van de NTTB, die wij aanhalen in één van onze mails (“"De 

afdelingsseniorencompetitie kan plaatsvinden van maandagavond t/m vrijdagavond of 

zaterdag, afhankelijk van de voorkeur van de thuisspelende club."), geeft volgens Igor Heller 

geen kracht aan het reglement, maar binnen het reglement is de ‘kracht’ betreffende dit punt 

dan eigenlijk ook ver te zoeken. Overigens vragen wij ons af of het wel zo handig is de 

desbetreffende zin dan zo op deze wijze te plaatsen op jullie website, maar dit terzijde.  

Uw competitieleider geeft aan dat wanneer het afdelingsbestuur zou toestaan dat wij onze 

wedstrijden op zaterdag spelen, dit veel opzeggingen tot gevolg zal hebben. Wij vragen ons af 

of dit gebaseerd is op speculaties, want dit met zekerheid kunnen vaststellen is niet mogelijk 

(dit zou feitelijk alleen achteraf vastgesteld kunnen worden).  

Wij hebben op dit moment één seniorenteam (die bewust kiest voor zaterdag), hetgeen in de 

praktijk neerkomt op één uitwedstrijd op zaterdag voor onze gastteams. Gaan leden van 

gastvereniging hun lidmaatschap opzeggen voor één uitwedstrijd?! Hoe concreet is deze 

bewering van heer Dix? Heel concreet hebben wij al 4 seniorleden hierdoor kunnen binden. 

mailto:voorzitter@almereunited.nl


Daarnaast zijn de geluiden die wij uit ‘het veld’ te horen hebben gekregen tijdens de 

voorjaarscompetitie positief. Na de eerste verbazing, komen de woorden ‘verfrissend’, 

‘vernieuwend’ en ‘begrijpelijk’.  

Uw competitieleider laat wel toe dat 4 teams in de hoofdklasse op zaterdag kunnen spelen. Op 

basis van welk argument wordt dit dan wel toegelaten? Omdat deze spelers mogelijkerwijze 

uit de divisie komen en ‘gewend’ zijn op de zaterdag te spelen? Degraderen uit de divisie zou 

dan, om het maar even ‘bot’ te zeggen, als consequentie moeten hebben niet meer op zaterdag 

spelen. Voor de 1e klassers die promoveren naar de hoofdklasse heeft dit nu als consequentie 

dat zij bij deze 4 teams ook ‘ineens’ op de zaterdag moeten spelen. Dit blijkt dan wel te 

organiseren voor deze verenigingen?  

De NTTB heeft tijdens onze oprichtingsfase onze plannen uitvoerig gelezen 

(haalbaarheidsonderzoek, beleidsplan), aangezien wij om een financiële tegemoetkoming 

vroegen. De NTTB juicht onze plannen toe; een vereniging die de tafeltennissport 

aantrekkelijk wil maken voor een breder publiek en barrières wil wegnemen. Wij hebben de 

financiële ondersteuning ook gekregen van de NTTB vanuit het Landelijk Steunfonds.  

Onze vereniging is nu dan ook volledig opgericht en ingericht op deze plannen, waaronder het 

spelen van competitie voor senioren op zaterdag. Nu wij daadwerkelijk deze plannen willen 

gaan uitvoeren, is er één competitieleider die dit gaat tegenhouden? Overigens met 

argumenten die zeer zwak zijn. 

De NTTB kan dit ook als een mooie test zien. Met dit ene seniorenteam dat wij hebben, kan 

uitgeprobeerd worden hoe deze vernieuwing binnen de tafeltennissport uitpakt. Uitvoerige 

evaluaties zijn namelijk (uiteraard) opgenomen in ons beleidsplan, ook op dit punt. Met één 

seniorenteam die op zaterdag speelt, betekent dit voor 5 teams dat zij één uitwedstrijd op 

zaterdag spelen. Één zaterdag. Want daar hebben we het concreet over.  

Graag horen wij van u hoe het (afdelings)bestuur hierover denkt. Ons beleidsplan is te vinden 

op onze website; ons haalbaarheidsonderzoek kan desgewenst toegestuurd worden. 

Wij vragen niet om uitzondering op het reglement of een aanpassing van het reglement. Wij 

willen vernieuwing binnen de tafeltennissport doorvoeren die past binnen jullie reglement. 

Dus…..laat de NTTB de vernieuwing toe en gaan wij de tafeltennissport aantrekkelijk maken 

voor een breder publiek? Durft de NTTB het aan om met de tafeltennissport de stap te zetten 

naar de nieuwe tijd? 

Met sportieve groet, 

Andrew Ketzer | voorzitter 

Tafeltennisvereniging Almere United 

www.almereunited.nl 

-- 
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Op 29 juni 2015 om 17:20 schreef ACL Midden <aclmidden@gmail.com>: 

Aan ttv Almere United 

t.a.v. Voorzitter Andrew Ketzer. 

             Hallo Andrew, 

 Na de recente (mail)discussie over het verzoek van ttv Almere United om het 1e team de 

(thuis)competitiewedstrijden op zaterdag te laten spelen,  heeft het afdelingsbestuur zich nog 

eens over de materie gebogen. 

Aanvankelijk werd jullie verzoek met scepsis ontvangen. Deze scepsis vond zijn oorsprong in 

het verleden toen ook deze mogelijkheid beproefd is. Meerdere verenigingen maakten 

toentertijd bezwaar tegen het spelen van competitiewedstrijden op zaterdag. Deze “proef” 

werd teruggedraaid. 

Het – hernieuwde – voorstel zwengelt de discussie weer aan. 

Na beraad binnen het afdelingsbestuur is er een kentering opgetreden met betrekking tot de 

eerste reactie. 

Het afdelingsbestuur is van mening dat ook verenigingen invloed hebben op de dagen waarop 

de competitiewedstrijden gespeeld worden. 

Je onderbouwing bij dit voorstel vinden we steekhoudend. De reglementen bieden de ruimte 

inclusief de reacties van Robbert Stolwijk en Igor Heller. Precedenten zijn er inmiddels 

genoeg (Limburg, hoofdklasse). 

Wel bestaat bij het afdelingsbestuur/competitieleider de vrees dat er door andere verenigingen 

“kanttekeningen” geplaatst zullen worden bij het “zaterdaggebeuren”. 

We zullen kandidaat-tegenstanders voorafgaand aan de definitieve indeling van de competitie 

moeten benaderen om na te gaan of men geen onoverkomelijke bezwaren heeft tegen het 

spelen van een competitiewedstrijd op zaterdag. 

Vooralsnog gaan we dus akkoord met het spelen van de thuiswedstrijden van Almere United 

1 senioren op zaterdag. 

Reden voor ons om na 1 jaar (najaars- en voorjaarscompetitie) het verloop van de 

zaterdagspeeldagen nog eens te evalueren. 

Het afdelingsbestuur hoopt en verwacht dat hiermee de discussie positief is afgerond. 

  

Het afdelingsbestuur 

ACL , Gilbert Dix 

mailto:aclmidden@gmail.com


Bijlage III  

Verenigingen NTTB Afdeling Midden 
 

Positie Ledenaantal: 
NU 
(27/4/2016) per 1 januari 2016 per 1 januari 2015 

1 Hilversum 300 298 315 

2 SVE 170 166 163 

3 VTV 131 140 123 

4 HTTC 120 118 107 

5 Huizen 112 112 116 

6 SHOT 101 100 105 

7 Maarssen 98 98 99 

8 REGA 96 101 109 

9 Gispen 90 91 95 

10 Woerden 86 91 94 

11 LTTC 78 77 65 

12 Elan 76 77 81 

13 Bijmaat 76 74 79 

14 TTVN Nieuwegein 74 73 75 

15 UTTC 73 76 78 

16 Hoogland 68 66 62 

17 Over 't Net 67 67 62 

18 ATC 66 73 82 

19 Almeerspin 63 61 91 

20 ZTTV 60 60 66 

21 Tielse TC 59 46 42 

22 Almere United 56 46   

23 De Schans 51 56 64 

24 Fletio 48 48 46 

25 SVO 43 42 59 

26 TVS 42 38 31 

27 Laren 36 38 37 

28 ONI 32 32 32 

29 TVP 31 32 40 

30 DTV Smash 30 29 25 

31 Leerdam 29 29 32 

32 WIK 29 29 40 

33 ZETA 29 28 17 

34 Effect 26 26 28 

35 GSVA 26 29 29 

36 SC 't Gooi 26 26 27 

37 Veenland 26 26 25 

38 Vlug en Vaardig 26 26 27 

39 Vita 25 23 27 

40 Werinon 25 25 24 



41 Good Luck 23 23 27 

42 Smash-W 22 21 21 

43 Iduna 21 21 33 

44 Overhees 20 20 20 

45 Reflex Maarn 20 21 21 

46 NSV 20 18 14 

47 Traiectum 19 19 18 

48 Batua 18 18 17 

49 TOVO 18 18 17 

50 Bunshot 17 17 16 

51 De Vaart 16 16 16 

52 HTV 16 16 17 

53 TTCL 16 16 17 

54 Otio 14 13 13 

55 Vitac 14 14 15 

56 Vitus 14 14 16 

57 TVA 11 12 12 

58 Barneveld 10 11 8 

59 Buna 10 9 11 

60 Douwe Egberts 9 9 9 

61 DOSC 8 8 15 

62 Persoonlijk Lid 7 8 8 

63 Radiair 0 0 15 

 

 


