KNVB en NTTB werken samen in het kader van het Olympisch plan 2028
Zoetermeer, 16 november 2011
De Samenwerking aan het project Join the Table heeft als doel de participatie in de sport te vergroten
en de binding van leden met de verenigingen te versterken. Beide bonden vinden het belangrijk om
dwarsverbanden te leggen tussen verschillende sporten, we zijn niet elkaars concurrenten maar
kunnen elkaar juist versterken.
De pilot vindt plaats op drie verenigingen, vanaf begin december zullen vijf verenigingen gaan
deelnemen, in Haarlemmermeer. Iedere vereniging heeft een tafeltennistafel gekregen met 10 batjes
en 72 balletjes. Daarnaast ontvingen ze een iPONG tafel in style en met logo van de club. Vanuit de
NTTB is er per club een kick off georganiseerd waarbij er 2 toptafeltennissers een clinic kwamen
verzorgen en waaraan ook het publiek kon deelnemen. Het was ontzettend leuk en het uiteindelijke
doel is bereikt. Spelers komen nu voor en na trainingen de kantine in om te tafeltennissen.
De winterstop komt eraan en de verenigingen organiseren het eerste interne toernooi met als titel ‘de
beste tafeltennissende voetballer van de club’. De NTTB zal hierbij ondersteunen waar nodig. Ook
krijgen de voetbalverenigingen nog een boekje met allerlei spelletjes en toernooivormen voor
tafeltennis zodat ze bij afgelastingen en vrije momenten optimaal gebruik kunnen maken van de
tafeltennis- en iPONG tafel.
Het grote eindtoernooi vindt plaats tijdens de nationale sportweek in april waar alle deelnemende
voetbalverenigingen uit gemeente Haarlemmermeer hun ultieme toernooi houden: ’de beste
tafeltennissende voetballer van Haarlemmermeer’. Dit toernooi zal voorzien worden van de nodige
extra elementen zoals een demonstratie toptafeltennis en een zelfs een eredivisie voetballer zal zijn
kunsten aan de tafeltennistafel vertonen.
De NTTB en KNVB gaan er van uit dat deze pilot een succes zal worden, waarna er door de beide
bonden gestreefd wordt naar een landelijke uitrol onder het motto: ‘Tafeltennis in de voetbalkantine is
meer dan voetbal’.

OFFICIAL SUPPLIER NTTB

PARTNERS NTTB

Van der Hagenstraat 26A, 2722 NT Zoetermeer • Postbus 600, 2700 MD Zoetermeer • Telefoon 079 343 81 40 • Fax 079 343 81 50
E-mail: bondsbureau@nttb.nl • www.nttb.nl • Postbank 268545 • KvK Haaglanden 40408030

