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Twitter mee 

Tijdens het NTTB verenigingscongres was het een onderwerp waar over gesproken werd: ga je als 
tafeltennisvereniging mee in het verstrekken van informatie aan je leden via Social Media? Immers, een 
groeiende groep mensen, en dat zijn niet alleen jongeren, Twittert of zit  op Hyves, LinkedIn of Facebook. 
Volgens onderzoek is in 2011 een meerderheid van de Nederlanders (72%) actief op sociale netwerken. 

Wat is wat? 
LinkedIn is een netwerk omgeving. U gaat contacten aan met andere mensen op LinkedIn en kunt u 
aansluiten bij discussiegroepen over onderwerpen die u interesseren. Ook kunt u berichten van 
Facebook en Twitter volgen via LinkedIn. Bestuurders van tafeltennisverenigingen kunnen zo met elkaar 
verbindingen aangaan en elkaar informeren over het besturen van hun club. 
Dat kan ook op Facebook, wat meer gericht is op vriendschappelijke relaties in plaats van zakelijke 
relaties op LinkedIn. Hyves is eigenlijk hetzelfde maar heeft een jonger publiek, nu merendeel pubers. 
Twitter is een gratis dienst waarmee je korte berichten (tweets) kunt verspreiden naar je volgers. Deze 
volgers kunnen de eigen leden zijn, maar ook partijen waar je mee samenwerkt binnen de gemeente, 
onderwijs, sponsoren e.d. Het leuke aan Twitter is dat via een retweet (doorsturen) jouw bericht ook weer 
terechtkomt bij onbekende volgers en zo het bereik van je boodschap vele malen groter is dan als je het 
op de mail of de site zet. Veel mensen hebben een applicatie op hun telefoon om hun Social Media te 
lezen en controleren regelmatig op nieuwe berichten. Het is dus een eenvoudige en snelle manier van 
informatie en nieuws verspreiden. Maar ook om te netwerken en verbindingen aan te gaan. 

50 tafeltennisverenigingen twitteren 
De NTTB volgt momenteel een kleine 50 verenigingen, die op hun beurt weer de NTTB en haar 
medewerkers volgen.  Je kunt @tafeltennis volgen, @tablestars, @join_thetable, @nttberedivisie 
@nttbopleidingen. Ook enkele NTTB medewerkers twitteren uit hoofde van hun functie, bijvoorbeeld 
@IngridKoppelman over breedtesport en opleidingen. Zo lees je wanneer er tafeltennis op TV is, dat er 
een sportsubsidiewijzer uit is, wat er tijdens de WK allemaal gedaan is om tafeltennis te promoten, dat 
SportknowhowXL schrijft over tafeltennis op de werkvloer, dat de NTTB snelheidsmeter te huur is, etc. 
Ook leuk is om van dichtbij te lezen hoe onze topsporters leven, hoe hard ze trainen en hoe ze 
ontspannen. @jiao88 bijvoorbeeld of @lindacreemers, @mdevries1989. 

Enkele tips 
Als u als vereniging een account wilt aanmaken maar u weet nog niet goed hoe, kunt u contact opnemen 
met het bondsbureau: Harald Hanemaaijer of Ingrid Koppelman. In het najaar komt de NTTB met een 
aantal tips hoe social media op de juiste manier in te zetten. Dit was een van de aanbevelingen die naar 
voren kwam tijdens het genoemde NTTB verenigingscongres. Alvast twee belangrijke tips: maak een 
duidelijke keuze tussen privé en zakelijk. Als je als vereniging Twittert, houd het zakelijk, informatief. Tip 
2: Twitter regelmatig maar niet te veel. Stel regelmatig zelf een bericht op of stuur een bericht van een 
ander door. Zo blijven de volgers geïnteresseerd en geïnformeerd. 

Wat werd er zoal getwitterd de afgelopen maand? 
De maand mei was duidelijk een maand waarin veel leuke toernooien werden gespeeld op verenigingen. 
Een greep: Een verrassingstoernooi bij Victory Weesp, het jubilieumtoernooi bij ODT Roosendaal 
(bestaan 10 jaar) en GTTC (75 jaar), een Paastoernooi bij TTV Backhand en TTV Pijnacker, het 
broodplankentoernooi bij TTVC Combat, het Standard Battoernooi bij ttv Argus, het Yo, MaMa 



 

familiedubbeltoernooi van ttc Vechtlust, het blacklight tafeltennistoernooi bij SETA, het ouder-kind 
toernooien bij TTV Kruiskamp 81 en TTV Huizen, een plankentoernooi bij de Veluwe, TTV Breda en bij 
Hotak 68. 

 
Leuke activiteiten worden het hele jaar doorgehouden of bij bijzondere gelegenheden: een foute 
vinylavond bij TTV Eenentwintig, een filmmiddag voor de jeugd bij Shot Soest, een 24 uurs 
tafeltennismarathon bij TT Zwolle, een jeugddag komende juni bij ttv Flash Eindhoven, een iPONG Table 
Stars Challenge bij Taverzo, 50+ op vrijdagmorgen bij TTV Rijnsoever.   

TTV Korendijk twittert dat ze WK Tafeltennistafels heeft gekocht. TTV Kruiskamp 81 is actief op 
basisscholen door daar kennismakingslessen te geven. Met een strippenkaart hebben ze diverse 
kinderen verwelkomd op de club: goede actie! TTC Emmen merkt dat er direct na de WK veel kinderen 
kwamen op hun naschoolse activiteiten: positieve ontwikkelingen. Er komen weer trainingskampen aan 
deze zomer in o.a. Roosendaal en Harkstede. Vanuit Heerlen en Wessem konden we de finale in 
Veenendaal volgen en via veel verenigingen hun belevenissen tijdens de WK. 

Veel verenigingen melden ook bestuurlijke mededelingen, teamsamenstellingen, verjaardagen, en 
verwijzen naar berichten op hun site via Twitter. 

Twitter mee! 
De NTTB ziet graag dat de groep verenigingen op Twitter groeit: zo kom je in contact met elkaar, met de 
leden, doe je nieuwe ideeën op, kun je elkaar gemakkelijk een vraag stellen. Naast verenigingsaccounts 
zijn er ook voorzitters te vinden die actief twitteren over hun bestuurservaringen. Kortom: Twitter is zeker 
geen gebabbel in de ruimte, maar een plek om elkaar te ontmoeten en te informeren! 
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