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Zoetermeer, juni 2011 
Betreft: informatie over WK-acties en materialen  

 
Beste vereniging, 

De WK Tafeltennis zag er super uit. Mede dankzij een goede aankleding: vloer, banners, goede tafels, 
diverse leuke materialen in de funhal. Verenigingen kunnen daarvan mee profiteren.   

Gerflor vloer met korting 
De NTTB heeft al haar verenigingen geïnformeerd over de mogelijkheid met grote korting de WK 
Gerflorvloer aan te schaffen. De actieprijs was slechts € 20,- per vierkante meter. De rode vloer geeft een 
professionele uitstraling aan uw accommodatie. Een handjevol verenigingen reageerden op dit aanbod, 
minder dan de NTTB verwacht en gehoopt had.  
De verenigingen die de vloer aangeschaft hebben, zijn enthousiast. De voorzitter van Disnierats uit Hoorn 
liet ons weten: “Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft de vloer inmiddels gelegd. Het ziet er prachtig 
uit en we zijn trots op het resultaat. We willen namens de leden en het bestuur van Disnierats de NTTB 
bedanken voor deze attente actie om een kwaliteitsimpuls te geven aan de speelzaal!! We hebben nu 
een accommodatie die tot de top van Nederland behoort.”  Bedankt voor deze positieve feedback. 

WK Tafels te koop 
De tafels van DHS die tijdens de WK gebruikt werden, werden na afloop verkocht. Ook de geweldig 
mooie showcourt tafels. Er zijn nog maar een paar tafels over! Meer informatie op www.wktafeltennis.nl. 
De NTTB is de trotse bezitter geworden van de veelkleurige, supergrote waaiertafel van DHS. Deze gaat 
u zien en beleven tijdens onze grotere evenementen. 
Tijdens de WK waren iPONG en miditafels te bewonderen. iPONG kunt u bestellen op www.ipong.nl en 
de Tibhar Miditafel (goed in te zetten op scholen!) is bij de NTTB te koop voor € 75,- . 

Aankleding voor activiteiten en andere materialen 
In aanloop naar de WK zijn er door heel Nederland clinics gehouden met onze Nederlandse topspelers. 
Ook tijdens de WK waren er diverse demonstraties en clinics in hal 3, de funhal van de NTTB. De NTTB 
heeft ervaring opgedaan met de organisatie ervan en deelt deze ervaring graag met haar verenigingen.  
Als u een activiteit gaat organiseren en daar een clinic met topspelers aan wilt koppelen, kunt u contact 
opnemen met de NTTB en vragen naar de mogelijkheden. Zo zijn er draaiboeken beschikbaar. Er zijn 
ook (zaal aankleed) materialen te huur en/of te leen die een clinic tot een succes maken. Informatie over 
de verhuur van de snelheidsmeter vindt u elders in de verenigingsmailing. 
Uitgangspunt bij het organiseren van een clinic is dat de regie en organisatie bij de aanvrager ligt. De 
aanvrager betaalt ook de kosten. De NTTB bemiddelt in het contact leggen met de topsporters uit de 
Nederlandse selectie.  

De WK organisatie heeft diverse materialen over die gebruikt zijn tijdens de aankleding van de WK. Deze 
materialen komen binnenkort bij de NTTB in beheer. Uw vereniging kan deze materialen krijgen cq lenen. 
Zodra bekend is om welke en hoeveel materialen het gaat, plaatsen wij die info op onze website. 
 
Voor informatie over onderwerpen in deze brief, neemt u contact op met Maarten Nouwen 
(nouwen@nttb.nl) 06—22708559.  
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