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Side events tijdens de WK een mooie start voor de toekomst 
 
Tijdens de WK tafeltennis heeft de NTTB onder de noemer “Join the Table” verschillende side-events 
georganiseerd. Hal 3 van Ahoy stond de gehele week in het teken van promotie van de tafeltennissport. 
Zes verschillende doelgroepen hebben tijdens de WK geproefd aan de tafeltennissport en ervaren hoe 
leuk het is om met je vrienden, klasgenoten, collega’s of teamgenoten te tafeltennissen. Tijdens elk 
evenement werd ook een clinic of demonstratie gegeven door twee topspelers en was er uiteraard tijd om 
de WK wedstrijden van die dag te bekijken.  
 
Gehandicapten 
Speciaal voor mensen met een beperking heeft de NTTB op 13 mei het Gehandicapten Tafeltennis 
Festival georganiseerd. Er kon deelgenomen worden aan drie verschillende onderdelen: een 
kennismaking met tafeltennis in de Table Stars World, een training waarbij specifiek ingegaan werd op 
het omgaan met de handicap of een tafeltennistoernooi. Alle drie de onderdelen vielen in de smaak, er 
waren een hoop lachende gezichten deze dag. 
 
Gehandicapten is één van de doelgroepen waar de NTTB vanuit het Meerjarenbeleidsplan verder mee 
wil. Met de organisatie van het Gehandicapten Tafeltennis Festival zijn nuttige contacten gelegd die in de 
toekomst gebruikt kunnen worden om mensen met een beperking kennis te laten maken met tafeltennis.  
 
Om dit te laten slagen wil de NTTB een specifiek tafeltennisaanbod gaan ontwikkelen voor mensen met 
een beperking. Mogelijkheden hiervoor liggen in het aanpassen van het huidige Table Stars aanbod voor 
mensen met een beperking en/of het ontwikkelen van lesprogramma’s voor speciaal onderwijs en 
revalidatiecentra.  
 
Bedrijfssporters 
De tweede doelgroep waar een begin mee is gemaakt tijdens de Join the Table campagne zijn 
bedrijfssporters. Op vrijdag 13 mei werd vanaf 16.00 uur door tientallen bedrijventeams, waaronder 
teams van bedrijven als IBM Nederland, Deloitte en 2Basics, getafeltennist. Na een pouleronde volgde 
een demonstratie van WK gangers Britt Eerland en Wai-Lung Chung, waarbij de teams konden ervaren 
wat tafeltennis op topniveau is. Na de demonstratie werd er verder gespeeld in de knock-out fase. Het 
team van Blauw Research kwam na een spannende finale als winnaar uit de bus. 
 
Tijdens de Ping Pong Business Challenge werd bewezen wat voor potentieel tafeltennis als Bedrijfssport 
heeft. Het is erg laagdrempelig, je hebt weinig ruimte nodig en iedereen heeft wel eens getafeltennist. 
Een duidelijk signaal voor de NTTB om verder te gaan met de ingeslagen weg.  
 
Zo is tafeltennis sinds maart 2011 onderdeel van de “bedrijfssportmenukaart” van Sport & Zaken. Hierop 
staan 23 verschillende sporten die Sport & Zaken aanbiedt aan het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen dit 
bedrijfssportaanbod vervolgens afnemen van de sportbond. De menukaart van Sport & Zaken is te 
vinden via www.sportenzaken.nl/bedrijfssport. 
 
 
 
 



 

Naast de samenwerking met Sport & Zaken is de NTTB ook een samenwerking aan gegaan met de 
Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB). Alle hockeyverenigingen hebben een gratis tafeltennistafel 
aangeboden gekregen. Als tegenprestatie moesten ze op deze tafel een tafeltenniscompetitie 
organiseren. De winnaars van deze competitie mochten op 8 mei naar Ahoy komen om daar de landelijke 
finales te spelen. 131! van de 310 hockeyclubs hebben inmiddels een tafeltennistafel op de club. Ook 
deze samenwerking wordt verder uitgebreid. Zo is er de wens om een tafeltennistraining op te nemen in 
de Hockeyacademie, zodat hockeytrainers kunnen profiteren van de voordelen die de hockeyers kunnen 
hebben bij het beoefenen van tafeltennisoefeningen (o.a. verbeterd reactievermogen). 
 
Een soortgelijke samenwerking is aangegaan met de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). In 
het najaar ontvangen vijf verenigingen als pilot een tafeltennistafel voor het clubhuis. Als de pilot slaagt 
wordt de mogelijkheid bekeken om alle voetbalverenigingen een tafeltennistafel aan te bieden en ook 
voor de voetballers een landelijke finale te organiseren waar de clubkampioenen strijden voor de titel 
“beste tafeltennissende voetballer van Nederland”. 
 
Aziaten 
Op zaterdag 14 mei stond de China Ping Pong Experience op het programma. In samenwerking met 
onder andere de Chinese Ambassade en de Chinese Sportfederatie Nederland werd speciaal voor de 
Chinese gemeenschap in Nederland een team- en een individueel toernooi georganiseerd. Tafeltennis zit 
Chinezen in het bloed en dit was goed te zien aan het hoge niveau. De combinatie met het bekijken van 
de halve finales en finales waarin natuurlijk veel Chinezen stonden maakte de dag nog specialer. 
 
Er studeren veel Chinezen in Nederland. De Association of Chinese Students and Scholars in the 
Netherlands (ACSSNL) heeft de NTTB erg geholpen bij werven van Chinese deelnemers. Chinese 
studenten willen graag integreren in de Nederlandse samenleving en hoe kan dat nu beter dan door te 
participeren in een sportvereniging. De ACSSNL heeft daarom ook aangegeven graag samen met de 
NTTB te willen werken aan de integratie van Chinese studenten in het verenigingsleven. Dit betekent een 
groot ledenpotentieel voor de NTTB en verenigingen en een grote groep mensen die zich ook willen 
inzetten als vrijwilliger. Een mooie kans om nieuwe leden te werven en het aanbod van vrijwilligers te 
vergroten. 
 
Wilt u meer lezen of zien van de evenementen tijdens de WK? Op www.jointhetable.nl kunt u verslagen 
van de evenementen vinden. De foto’s van de evenementen zijn via de volgende link te bekijken: 
bit.ly/lF1moQ. Mocht u meer willen weten over één van de doelgroepen? Mail dan naar 
jointhetable@nttb.nl.  
 
Website & twitter 
De komende periode gaat de NTTB met de hierboven beschreven doelgroepen en ontwikkelingen aan de 
slag. Wilt u op de hoogte blijven? Houd dan de website www.jointhetable.nl goed in de gaten of volg ons 
op twitter: @join_thetable. 
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