
Table Stars is een nieuw product om kinderen kennis te laten maken met tafeltennis. Table Stars laat kinderen een ster zijn. De 
kinderen maken spelenderwijs kennis met onze boeiende sport. We bieden ze de gelegenheid sterren te behalen op stations 
die allen een thema hebben. Voetenwerk bijvoorbeeld, of effect en snelheid. We willen ook (nieuwe) materialen introduceren, 
zoals de loopladder. Of midi-tafels, kleiner dan de gewone tafel. Ideaal voor kleine kinderen. Want we kiezen voor een jonge 
doelgroep: 6 tot en met 10 jaar. We willen kinderen op jonge leeftijd bij onze sport betrekken!
Dit wat u nu leest, wordt een nieuwsbrief. Hier informeren we met name de ouders mee. Zij zullen bepalen of hun kind lid wordt 
van uw vereniging. U kunt deze nieuwsbrief voorzien van uw verenigingsinformatie, en het laatste nieuws.
Table Stars wordt als een sportdag(deel) of kennismakingslessen neergezet door de vereniging. De materialen en de  
draaiboeken worden kant-en-klaar verzorgd en gefinancierd door de NTTB in samenwerking met de tafeltennisvereniging. 
Waar mogelijk wordt op diverse locaties samenwerking gezocht met basisscholen, BSO’s en breedtesport- en sportbuurtwerk 
organisaties.

Maak kennis met: ttv met bat en bal
Het Trefpunt
Sportweg 5

3000 TT Sportstad 
tel: 011-1234567

www.metbatenbal.nl

Wanneer kun je komen kennismaken?
Dag:   iedere woensdagmiddag 
Tijd:   17.00-18.30
Kennismakingsdata: 27 okt, 3 nov, 10 nov, 17 nov 
Kosten:   gratis
Wie is je trainer:  naam persoon

Met bat en bal organiseert het Table Stars event 
op 24-10-2010 in Het Trefpunt

Website: www.nttb.nl 

Nieuw product: Table Stars!

Table Stars is de nieuwe naam voor het Kindertafeltennisfeest. 
Alle verenigingen die het Kindertafeltennisfeest organiseerden, 
kunnen dit najaar Table Stars introduceren op alle scholen. U 
krijgt hierin ondersteuning van de NTTB. 
Was u voornemens dit najaar het Kindertafeltennisfeest te  
organiseren, meld het aan ons: koppelman@nttb.nl. We  
zorgen dan dat u volledig op de hoogte bent en blijft!
Op dit moment zijn trainers, combinatiefunctionarissen en  
coördinatoren Kindertafeltennisfeest, samen met experts  
binnen het bondsbureau, druk bezig om draaiboeken en  
lespaketten uit te werken. Planning is om het kant-en-klaar 
pakket voor u in september gereed te hebben.
We introduceren u nu al de posters en logo’s behorende bij 
het nieuwe product: u vindt ze in de powerpoint in de speciale 
verenigingsmailing en op onze site: www.nttb.nl > clubadvies > 
breedtesportcampagne WK 2011.

Er komt ook een speciale Table Stars website. En een  
kidscorner op onze NTTB. Samen maken we er een succes 
van! Tafeltennis is een sport voor iedereen: Join the table!

Club informatieLaatste nieuws rondom Table Stars

Een initiatief van de NTTB


