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75 jaar NTTB en een bruisende toekomst tegemoet! 
Aan alle tafeltennisverenigingen en hun leden in Nederland 
 
Slim, snel en sportief, dat is wat tafeltennis is geworden in de afgelopen 75 jaar dat het in Nederland bij 
inmiddels ruim 600 verenigingen wordt gespeeld. Van lange rok naar short en van perkament naar 
rubber, dat is een ontwikkeling, niet mis te verstaan. De NTTB staat ervoor om de kwaliteit van het 
tafeltennisaanbod van verenigingen te versterken en daarmee de sport voor een steeds grotere groep 
aantrekkelijk te maken. Tafeltennis is een sport voor iedereen! 
 
WK 2011 en Breedtesportcampagne 

De Wereldkampioenschappen Tafeltennis, die plaatsvinden van 8 t/m 15 mei 2011 in Ahoy Rotterdam, 
vormen een geweldige aanleiding om verenigingen te versterken. 75 jaar NTTB vieren we met 
toptafeltennis in eigen land. Maar de Wereldkampioenschappen zijn veel meer dan een evenement, ze 
bieden de NTTB een goede plek om in contact te treden met haar eigen leden én met nieuwe leden en 
om hen nieuwe activiteiten aan te bieden en die te ondersteunen. In aanloop naar de 
Wereldkampioenschappen is daarom de WK breedtesportcampagne in het leven geroepen. 
 
De WK Breedtesportcampagne geeft u en ons de kans de tafeltennissport te promoten, het imago van de 
sport te verbeteren en nieuwe tafeltenniss(t)ers aan te trekken. Een mooie uitdaging! Dat gaan we doen 
met de volgende activiteiten: 
 
Master clinics 
Met de WK Breedtesportcampagne gaan we het land in. Onder begeleiding van de dames- en 
herenselectie en jeugdselectie worden 40 clinics gegeven, verspreid over het hele land. Meedoen, 
beleving en in contact komen met de toppers, dat is waar het om gaat!  
 
Table Stars 
Table Stars is het nieuwe programma voor kinderen van 6 t/m 10 jaar; de leeftijd waarop kinderen een 
keuze maken voor een sport. Uitdaging, spanning en ‘fun’ zijn daarbij de sleutelwoorden. In een 
circuitvorm komen kinderen op zeven verschillende tafeltennisstations op speelse wijze in aanraking met 
onderdelen van de tafeltennissport (b.v. effect geven, voetenwerk, snelheid) en halen bij alle onderdelen 
een ster. Zo gaan we samen de kinderen enthousiast maken voor onze tafeltennissport. Een belangrijke 
rol is hierbij weggelegd voor de verenigingen, want in samenwerking met het bondsbureau van de NTTB 
kunt u dit product aanbieden als naschools evenement of bij uw eigen vereniging. De  achtste ster willen 
we kinderen in ieder geval bij u op de vereniging laten halen, zodat ze kennismaken met de club.  
Op onze website (www.nttb.nl) vindt u een Powerpointpresentatie van bovengenoemde onderdelen van 
de campagne. 
 
Side-events tijdens de WK 
De WK wordt de ontmoetingsplek voor haar leden. Niet alleen valt er straks in Rotterdam te genieten van 
toptafeltennis, maar meedoen is het motto. Een grote landelijke finale van Table Stars staat op het 
programma, clinics worden ook daar gegeven, een Dutch Open gehandicapten wordt georganiseerd en 
sommige bestaande toernooien krijgen hun finales tijdens de WK in Ahoy.  
 
WK Ambassadeurs 
Voor uw vereniging en uw leden valt er met de WK Breedtesportcampagne meer te winnen dan alleen 
nieuwe clubgenoten! De NTTB en de WK organisatie komen vanaf september met verenigingsacties. 
Actieve leden en actieve verenigingen die ambassadeur willen worden van de WK maken kans op 
aantrekkelijke aanbiedingen, zoals het winnen van een WK Master Clinic, korting op WK kaartjes, en 
mooie shirts voor jeugdambassadeurs. Houd de NTTB-website  daarom scherp in de gaten! 
 



 

Bruisend jaar 

Kortom, het 75 jarig bestaan wordt gevierd met activiteiten waar iedereen zijn vruchten van kan plukken 
en dat zijn climax vindt in de Wereldkampioenschappen in Nederland. Bij aanvang van het nieuwe 
seizoen gaat de publiekscampagne van de WK van start. Nu al is informatie te vinden via: www.nttb.nl (bij 
Clubadvies > Breedtesportcampagne WK 2011) en www.wktafeltennis.nl. 
 
We nodigen u uit om alle informatie over de WK tafeltennis en de WK Breedtesportcampagne voor uw 
leden zo makkelijk mogelijk bereikbaar te maken en geven u hierbij dan ook de link om op uw eigen site 
een banner te plaatsen: http://www.wktafeltennis.nl/banners.html 
 
Het Hoofdbestuur van de NTTB wenst u als vereniging en als lid veel tafeltennisplezier het komende jaar. 
We rekenen erop dat u meedoet: Join the Table! 
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