
ONTWIKKELINGSPLAN 2021 - 2024

WIJ ZIJN

    Gedreven door

de kracht van sport



Dit is het bestuur 
van Ping Pong 
Alkmaar

Peter, Ingrid, Fleur, 
Mark, Rob & Joris

Het omarmen van 
diversiteit en 
multiculturalisme om zo 
een positief gevoel van 
saamhorigheid te 
creëren. 


INCLUSIE

GEMEENSCHAP

GROEI

SPELERS VAN 13 NATIONALITEITEN
 

RUIMTE VOOR ALLE LEEFTIJDEN



EEN VEILIGE PLEK VOOR 

ONDERVERTEGENWOORDIGDE 

GROEPEN





MULTINATIONALE TEAMS



DEELNAME VAN VLUCHTELINGEN



INTERNATIONALE 
UITWISSELINGEN

COACHING OP HET HOOGSTE 
NIVEAU



CLINICS VOOR SCHOLEN EN

BEDRIJVEN



OPEN TOERNOOIEN VOOR 

IEDEREEN TOEGANKELIJK

ONZE WAARDES

Tafeltennis heeft in Alkmaar een succesvolle geschiedenis! In de jaren 
tachtig was Hooge Huys (nu Alkmaar ’71) een van de sterkste clubs van 
Nederland. De club had een nauwe band met professionele spelers uit 
Engeland. Sommige Engelse spelers zijn zelfs in Alkmaar komen wonen 
om te spelen in de Eredivisie en de Europa Cup.

 

Met een uitgebreid trainingsprogramma voor junioren bloeide Alkmaarse 
tafeltennis op in de prachtige vaste trainingsruimte van de vereniging. 
Meer dan 500 man publiek was aanwezig om Hooge Huys te zien spelen 
tegen hun rivalen Tempo Team (Amsterdam), en heel Nederland keek 
mee via de nationale tv!



Tegenwoordig wordt er slechts recreatief tafeltennis gespeeld in 
Alkmaar en mist er het voordeel van een ruimte die fulltime beschikbaar 
is om in te trainen. 



In mei 2018 kwam een groep enthousiaste en ambitieuze mensen bij 
elkaar met het doel tafeltennis opnieuw op de kaart te zetten in Alkmaar, 
en ver daarbuiten, onder de naam Ping Pong Alkmaar.  Aanjager van dit 
ambitieuze initiatief is Mark Smith, een Engelse professionele speler en 
coach met veel ervaring in de ontwikkeling van locale sportverenigingen.



Met de betrouwbare steun van Alkmaar Sport, lokale en internationale 
sponsoren, de vaste hulp van ouders van de jeugdleden en onze 
onmisbare vrijwilligers hebben we als doel om met Ping Pong Alkmaar 
het verschil te maken voor tafeltennis als sport en voor de rol van 
Alkmaar daarin.


GESCHIEDENIS

Door het geven van clinics op basisscholen, publieke evenementen, 
wereldrecordpogingen en masterclasses voor bedrijven hebben we de 
afgelopen tijd een nieuwe groep enthousiaste spelers, coaches en 
supporters gecreëerd.



Joseph Langham-Ferriera 

Engels/Kaapverdiaans

Krachtige topspin speler met 
sterke verdediging

John Scott - Nederlands

Agressieve spin en snelheids 
variatie speler met een geweldig 
balgevoel

Kento Nomura - Japans/Nederlands

Flamboyante combinatie bat speler 

Mensen plezier geven in het spelen van tafeltennis op 
alle niveaus en samen een leven lang sporten.

Jean-Paul Montanus 

Nederlands/Indonesisch

Linkshandig counter blocker

World no 1 parolympic C7 player 

Dit zijn onze professionele spelers… en hun achtergrond.

Mark Smith  - Engels

Linkshandige atletische 
tweezijdige topspin speler

BASIS SCHOLEN CLINICS EN TOERNOOIEN

DE MISSIE VAN PING PONG ALKMAAR



PRIJZEN

NTTB – Membership Growth Award 

Thomas Dekker neemt de prijs in ontvangst tijdens de Nationale 
Kampioenschappen in Zwolle - maart 2018

DekaMarkt 

Fonds ontvangen om meer kansen te creëren voor schoolgaande 
kinderen van alle leeftijden, met alle soorten capaciteiten en 
handicaps om toegang te krijgen tot tafeltennis - februari 2019

Alkmaar Sport - Club Ontwikkeling

Promotioneel evenement met Bettine Vriesekoop - mei 2019

International Table Tennis Federation

Dream Building Fund.  2019-2022

Integratie programma voor vluchtelingen 

Nederlandse Tafeltennisbond - OldStars programma

In samenwerking met het Nationale Ouderfonds - september 2020

Stichting ‘De Waaier’

Alkmaar Sport -  ‘Hart voor Sport’ 
Jaarlijkse prijs - Winnaar : Mark Smith

december 2019

Maatschappelijk Sportakkoord
Het verzorgen van tafeltennistraining voor mensen met een handicap
augustus 2020

We zijn trots op wat we hebben bereik!

Samenwerking aangegaan met bedrijven die 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog op de 
agenda hebben staan, o.a Horizon College en Aanloophuis 
De Steiger - Januari 2020



ONZE TIJDLIJN
2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1
START 

40 jeugdleden



8 trainingssessies 

per week + competitie



5 jeugdteams  




38 bs. clinics



NEW : ‘early bird’ 
sessie & een 2e 
community sessie



Alkmaar basisscholen 
competitie



2 senioren teams



Bath TT Club 

Trip (sister city 
Alkmaar)



15 jeugdleden



5 trainingssessies 
per weejk



3 jeugdteams




18 bs. clinics



NEW: meisjes sessie 
& community club



NEW : Dusseldorf TT 
Club - 
verenigingsreis










 



GROEI
26 Jeugdleden



6 training sessies per 
week + comp



4 jeugdteams




28 bs. clinics



NEW : Mini-Ping 
Pongers



NEW: Alkmaar 
basisscholen 
competitie



NEW: senioren team



Hongarije International 
Children’s Games - 
Afgezegd

COVID aanpassingen PLANNEN
6 jeugdleden



3 trainingssessies 
per week



1 jeugdteam




8 basisschool 
clinics 










 

Jeugd squad  -  Bergen aan Zee November 2020 



Nieuwe full time beschikbare zaal 

Het opzetten van een geheel nieuw te bouwen 
verenigingsruimte met de hulp van vaste en 
nieuwe partners. Dit doen we door middel van een 
drie jaar durende actieve campagne gevoerd voor 
en door de club. 



Jeugd academy
Het uitbreiden van de Junior Academy vanuit de 
basis en op topsportniveau. Het verder ontwikkelen 
en mixen van verschillende niveaus om zo 
beginnende spelers zich sneller te laten verbeteren.  
Het introduceren van trainingstechnieken van 
wereldklasse, ontwikkeld door de beste 
tafeltennislanden van over de hele wereld.

Activiteiten  van nieuwe vaardigheden
Coaching en ontwikkeling van 
toonaangevende jeugdspelers 

Het blijven ontwikkelen van ons uitgebreide 
werkervaringprogramma voor studenten.  




  

Contact met de gemeenschap 

en omgeving

Topsport & professionaliteit
Het doorontwikkelen van een gestructureerd coachings- 
en trainingsprogramma om zo een traject te creëren van 
beginnende naar gevorderd speler. Dit programma is 
toegankelijk voor spelers van alle leeftijden en 
achtergronden. Het verwelkomen en faciliteren van 
professionele spelers uit Nederland en ver daarbuiten 
om te komen trainen bij Ping Pong Alkmaar en de 
mogelijkheid bieden om voor de club uit te komen.





 
Naast tafeltennis worden er ook ander sporten en sociale 
activiteiten georganiseerd voor onze jeugdleden. We merk 
en het voordeel op van het aanbieden van activiteiten zoals 
teamwork sessies en cardiotraining daarnaast werk en we 
ook aan de zogenaamde vaardigheden van de 21ste eeuw 
zoals analytisch denken, samen problemen oplosse ssen en 
werken aan het verbeteren van communicatie vaardig- 
heden. Dit aanbod van meerdere sporten en activiteiten 
zullen we ook in de toekomst blijven aan- bieden, met de 
mogelijkheid om ook de nieuwe te benaderen doelgroepen 
hier actief aan deel te laten nemen.







Het creëren van een volledig inclusieve 
en diverse vereniging, gespecialiseerd in 
tafeltennis van beginner tot gevorderde.

is studenten 
zelf clinics, activiteiten, evenementen en 
presentaties te laten ontwikkelen, organiseren en 
uitvoeren.

Specifieke doel van dit programma 

Masterclass door Ambassadeur Bettine Vriesekoop - June 2019

ONZE DOELEN  2021-2024
Onze missie  

Het neerzetten van Ping Pong Alkmaar als een echte 
inclusieve vereniging zal betekeen dat we onze bereik 
gaan uitbreiden naar heel Alkmaar en omge-

ving door middel van het organiseren van meer Outreach 
Sessions. Doorpakken met de nu al lop- ende Outreach 
Sessions en deze aan nog meer gemarginaliseerde 
groepen gaan aanbieden. Denk hierbij aan mensen met 
een vluchtelingen achter- grond, dakloze mensen, mensen 
met een mentale of fysieke handicap en senioren. Naast 
dezegroepen en mini-pingpongers vanaf 4 jaar blijven 
vrouwen en meisjes een van onze belangrijkste 
doelgroepen.



Concept en ontwerp

We ontwikkelen en creëren een multi-functioneel gebouw met een gedefineerde tafeltennis 
trainingsruimte plus speciaal daarvoor gecreëerde locaties en plekken voor sociale 
activiteiten. Deze opzet van het gebouw zal ervoor zorgen dat er meerdere activiteiten 
tegelijkertijd kunnen plaatsvinden in de verschillende ruimtes om zo het gebruik te 
maximaliseren.



PLAN VOOR DE NIEUWE 

    TRAININGSRUIMTE

15m by 8m
Balkon en sociale ruimte

20000

Kantine en 
sociale 
ruimte

WC/douches

Kantine en sociale ruimte - 8m bij 9m

Balkon en sociale ruimte - 8m bij 15m  
Speelhal - 20m bij 15m OF 2 speelvlakken of 10m by 15m





ONZE SUPPORTERS
ONZE  SAMENWERKINGSPARTNERS

ONZE SPONSOREN AND SUPPORTERS

ONZE SCHOLEN



ONZE AMBASSADEURS
Bettine Vriesekoop - tweemaal Europees kampioen en nummer 
5 van de wereld.

“Fantastisch werk Ping Pong Alkmaar! Het gezamenlijk opbouwen 
van een vereniging is de toekomst van tafeltennis. De sport laten 
zien als leuk en toegankelijk is de sleutel tot jullie succes.”

“De afdeling Noord-Holland van de NTTB ondersteund Ping Pong Alkmaar 
in hun beleid om tafeltennis voor iedereen beschikbaar te maken. De 
vereniging wordt bestuurd en gedragen door professionals en echte 
sporters!”

“Ping Pong Alkmaar moedigt mensen met een vluchtelingenachtergrond 
aan om op sociaal en competitief niveau tafeltennis te spelen bij hun 
vereniging. Dit beleid van inclusie voor alle mensen is de reden dat we 
PPA ondersteunen als een van onze belangrijkste projecten.”

“We ondersteunen PPA van harte met het doel om 
een vereniging op te richten voor iedereen in Alkmaar. 

Ga zo door!”

“Brighton TTC is heel erg blij om PPA te hebben geïnspireerd om een vereniging op 
te richten rondom onze gedeelde kernwaardes: gemeenschap, respect, 
solidariteit en competitie.We kunnen niet wachten op onze gezamenlijk geplande 
uitwisselingsreizen. We komen heel graag naar Alkmaar toe!”

ONZE PARTNERS

John-Paul Montanus - nummer 1 van de wereld in de C7 
klasse, Paralympiër.

“Om nu te kunnen spelen voor mijn thuisstad Alkmaar is 
geweldig! Hiervoor moest ik altijd ver reizen van Alkmaar om de 
beste training te vinden tijdens mijn ontwikkelingsjaren, omdat er 
geen training op ‘topsport‘ niveau was in Alkmaar. Nu train ik op 
het hoogste niveau in Alkmaar en inspireer ik andere spelers met 
alle soorten fysieke mogelijkheden om te genieten van 
tafeltennis.”



IN DE MEDIA

 Evenementen en programma’s


