
 

                                                                                 

 

BEDRIJFSTAFELTENNIS. 

 
De NTTB heeft onlangs het product "JOIN THE TABLE BEDRIJFSTAFELTENNIS" in de markt gezet met 
als doel om meer mensen te laten tafeltennissen. "Join the Table Bedrijfstafeltennis" is een uniek 
web-based programma waarmee bedrijven zelf hun eigen interne bedrijfstafeltennis competitie 
kunnen opzetten en organiseren.  
 
Meerwaarde voor het bedrijf 
Middels " Join the Table Bedrijfstafeltennis" wordt de tafeltennistafel in het bedrijf een sportieve 
ontmoetingsplek waarbij je op een gezellige manier in contact komt en op een informele manier 
verder kennis maakt met je collega's in het bedrijf waar je werkt. Het programma stimuleert niet 
alleen het bewegen en het ontstressen. Het draagt bij aan een goede balans tijdens het werk en een 
goed teamgevoel wat zal leiden tot een verbeterde productiviteit van de werknemers. 
 
Beperkte investering 
De investering voor het bedrijf is beperkt. De initiële kosten bedragen maximaal € 250 per 25 
deelnemers.  
 
Mocht je geen tafeltennistafel hebben staan op het 
bedrijf dan kun je direct bij het aanmelden een 
makkelijk op te bergen tafeltennistafel met netpost 
aanschaffen voor € 275. 
Zie afbeelding rechts. 
 
Is er slechts beperkte ruimte voor het neerzetten 
van een tafeltennistafel dan kun je altijd nog een 
iPONG mini-tafel te bestellen, leverbaar in diverse leuke designs. Wil je echt de zwier maken dan is 
deze iPONG mini-tafel zelfs leverbaar met eigen logo of eigen ontwerp.   
Het formaat het speelblad van de i-PONG tafel is 100 x 58 cm, en de hoogte is in 4 stappen 
verstelbaar van 68 - 87 cm. 
 

 
 
 
 
(Foto:  iPONG tafel) 
 
 
 
 
 

 
Zou je eventueel nog behoefte hebben aan tafeltennisbatjes en balletjes dan is een starterset te 
bestellen bestaande uit 10 batjes en 72 balletjes. 
 
 



Hoe kan ik mijn bedrijf aanmelden en mijn eigen tafeltennistoernooi organiseren? 
 
Aanmelden voor de bedrijfstafeltennismodule "Join the Table Bedrijfstafeltennis" doe je via de 
website www.bedrijfstafeltennis.nl    
STAP 1)  Meld je aan (blauwe knop rechtsboven) en kies een pakket. 
STAP 2)  Kies het gewenste aantal deelnemers 
STAP 3)  Kies eventuele aanvullende opties (Tafeltennistafel/ iPONG tafel/batjes en balletjes) 
STAP 4)  Vul je gegevens in. 
STAP 5)  Controleer je gegevens en bevestig je bestelling. 
STAP 6)  Je ontvangt de inloggegevens voor je eigen bedrijfscompetitie website: 
  www.bedrijfscompetitie.nl/jebedrijf  
STAP 7)  Log in bij www.bedrijfscompetitie.nl 
STAP 8)  Update je bedrijfsgegevens en de gegevens van de beheerder van de website, en vul 
  de gegevens in van de deelnemende medewerkers. 
 
Vanaf nu kun je een eigen tafeltennis toernooi inplannen op de zaak, kunnen de deelnemers elkaar 
daarnaast ook nog eens uitdagen voor een wedstrijdje (of informeel zakelijk overleg), zijn er reacties 
te posten en foto's en filmpjes te downloaden. 
 
Aanvullende diensten van ROOT Sportmarketing  
Mocht uw bedrijf uw bedrijfstafeltennis activiteiten ludiek willen starten dan kunnen we dat prima 
voor u verzorgen middels de organisatie van een ludiek start event.  
Dit event zou er bijvoorbeeld als volgt kunnen uit zien: 
 
START EVENT in het bedrijf  (Duur: kosten: 3,5 uur. Kosten: € 1.600 excl. BTW) 
> Demonstratie door twee landelijke tafeltennisspelers.  
> Een clinic (20 deelnemers)van één uur. 
> Een luxe broodjeslunch (20 deelnemers). 
> Een wedstrijd wie slaat de hardste bal en spelen tegen ballenkanon (+ certificaten) 
> huur 2 tafels.  
    
Bestellen kan bij ROOT Sportmarketing, via: 06-3033 7098. Of klik <hier> en stuur een e-mail. 
 
De tarieven van ROOT Sportmarketing Almere: 

o Eenmalige administratie en organisatiekosten   €    95  
o Losse clinic van 1 uur (bij minimaal 12 deelnemers)  €    29 per deelnemer.  

Incl.  huur tafeltennisbatjes/balletjes; exclusief tafelhuur. 
o Losse clinic, iedere uur langer     €    25 per deelnemer 
o Demonstratie door 2 landelijke spelers á 1 uur   €    80  
o Huur van één tafeltennistafel (inclusief transport)  €    50 per uur 
o Tafelhuur, iedere tafel meer     €    35 per uur  
o Broodjeslunch eenvoudig     €    15 per deelnemer 

3 broodjes (wit/bruin mix met diverse standaard beleg) 
Melk, karnemelk, jus d'orange of frisdrank naar keuze. 

o Broodjeslunch luxe      €    20 per deelnemer 
3 luxe broodjes variatie met luxe beleg (evt. kroket) 
Melk, karnemelk, jus d'orange of frisdrank naar keuze. 
Fruitassortiment 

o Huur snelheidsmeter + certificaten. (radardetectie meting) €   110 per dag 
o Eventuele zaalhuur.      €    20 per uur 

In het geval de clinics niet plaatsvinden in een ruimte 
van het bedrijf zelf.(een sportzaal in Almere) 


