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Op 28 februari jl. vond het NK Tafeltennis plaats in Landstede Sportcentrum in Zwolle; traditie: dit 

centrum is die dag tevens het “home” voor het verenigingscongres van de NTTB. TAVERDO was voor 

het derde jaar op rij aanwezig, vertegenwoordigd door Jan-Willem Berends en Yvonne Menting. Na 

koffie en inleiding (“Bat to the future”) door dagvoorzitter Albert Verhoef (voormalig HB-lid 

Marketing & Communicatie), kregen de deelnemers in de voormiddag liefst vier presentaties 

voorgeschoteld. 

Als eerste kwam Jacobs (HB-lid Sport- en ProduktOntwikkeling) aan bod, die stelde dat de 

tafeltennisverenigingen de blik meer naar buiten moeten richten, maar dat ook de NTTB meer moet 

inspelen op de moderne tijd. Vreemd om dan even later uit dezelfde mond te horen: “Werken met 

los aanbod of strippenkaarten (noot: zonder lidmaatschap NTTB) … liever niet natuurlijk!”. 

Ziggy Tabacznik van 2Basics ging vervolgens in op “het vermarkten van je sport”; blijvende 

vernieuwing is een “must”, net als “thinking outside the box”. Voorbeeld in tafeltennis: het inmiddels 

bekende Table Stars, maar ook nieuwe elementen: tafels met een nieuwe vormgeving, of bal 

overkoppen op een tt-tafel. Als het maar leuk is! 

Liesbeth van der Meer (Rotterdam SportSupport) zette in op het aanboren van nieuwe doelgroepen 

op lokaal niveau, o.a. werklozen, vrouwen, ouderen en sporters met een handicap. 

Daar sloot de laatste presentatie van parasporter Yvette Moerdijk prima bij aan: monden vielen open 

toen ze vertelde dat zij zich enerzijds nooit had gerealiseerd dat tafeltennis door rolstoelsporters kan 

worden beoefend, terwijl anderzijds tijdens een informatief gesprek bij een tafeltennisvereniging 

werd gesteld dat door de vereniging geen meerwaarde werd gezien door deelname door 

paratafeltennissers. En dat terwijl tafeltennis zonder aanpassingen voor de meeste parasporters valt 

te beoefenen… ! Eye-opener: goed om dit te vermelden op de website, net zoals het feit dat 

tafeltennis uitermate geschikt is voor mensen met autisme, aandachts- of concentratiestoornis of als 

training van de fijne motoriek. Niet zo zeer om deze doelgroepen specifiek aan te trekken, maar om 

ze zeker niet buiten te sluiten. 

Na een kleine drie kwartier pauze met lunch schoven de deelnemers aan bij een workshop naar 

keuze; in ons geval: “De vereniging van de toekomst” (Jan-Willem Berends) en “Hoe vermarkt je de 

tafeltennissport?” (Yvonne Menting). Daarna weer naar de business lounge voor nog meer 

informatie, maar ook een snack en consumptie, en aansluitend even tijd voor netwerken, waarbij af 

en toe een blik kon worden geworpen op de actie in de tafeltenniszaal beneden. 

Al met al een heel volle, maar nuttige dag. Helaas geen tijd meer om naar tafeltennis te kijken, maar 

goed om te weten: bij de heren prolongeerde Edwin Oostwouder zijn NK-titel, bij de dames nam Li 

Jie het stokje na tien jaar over van Li Jao (niet aanwezig bij het NK). 

 


