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Table Stars
Table Stars, ontwikkeld door de Nederlandse Tafeltennisbond, is een leerlijn waarbij basis-
school kinderen (groep 3 t/m 6) op een speelse wijze de beginselen van tafeltennis leren.  
De oefeningen zijn leeftijdsadequaat en benadrukken het spelplezier. Naast het vinden van 
een betere aansluiting naar de tafeltennissport is het doel van Table Stars ook dat het bij-
draagt aan de motorische en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen. De lessen @school 
worden tijdens de gymlessen gegeven of tijdens de BSO uren.

Het vervolg op @school is TableStars@theclub, dit traject vindt plaats op de vereniging.  
Kinderen leren de fijnste kneepjes van het sport, krijgen training van een echte tafeltennis-
trainer en maken kennis met het verengingsleven. Zodra het kind verder wil in de tafeltennis-
sport kan het deelnemen aan Table Stars Challenge.
 
In deze catalogus staan alle Table Stars producten die de Tafeltennisbond aanbiedt. Het  
bestellen van deze materialen kan middels het ‘bestelformulier Table Stars’ dat te vinden is 
op de website van de Tafeltennisbond.
 
Meer informatie
Alles over Table Stars (ook de bestellijst) is terug te vinden op de website van de Tafeltennisbond. 
Neem voor vragen contact op met Sven Groot via groot@tafeltennis.nl.  

Voorwoord 
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Artikelnummer 2018001

In dit 42-delige pakket zit onder andere een kleurrijk mikdoel, cross ball, een 
speedladder en balanceertol voor coördinatie oefeningen. Ook zitten er markeer-
hoedjes, hoepels en pittenzakken voor extra spelvariatie op en rondom de tafel. 
Met de Push-Pong batjes kunnen zelfs de jongste kinderen ‘rollend’ tafeltennissen 
en de banners kunnen ter promotie worden ingezet waarbij de mikbanner ook als 
mikspel kan worden gebruikt. 

  1. Compleet Table Stars Startpakket 

  1.  Mikdoel 
artikelnummer 2018002

  2.  Ballennet met draagband 
artikelnummer 2018003

  3.   Crossball 
artikelnummer 2018004

  4.  Speedladder 6 meter 
artikelnummer 2018005

  5.  Tafeltennisballen groot 
artikelnummer 2018006

  6.  Fluffbal 9 cm 

artikelnummer 2018007

  7.  Stopwatch Maxim 250 
artikelnummer 2018008

  8.  Table Stars lesmap 
artikelnummer 2018009

  9.  Markeringshoedjes  
artikelnummer 2018010

10.  Hoepel 40 cm  
artikelnummer 2018011

11.   Balanceertol 
artikelnummer 2018012

12.  Ballenpomp dubbelwerkend 
artikelnummer 2018013

13.  Fluitje 
artikelnummer 2018014

14.   Pittenzak 
artikelnummer 2018015 (rood), 2018016  
(blauw), 2018017 (geel) en 2018018 (groen)

 

2.  Lesmaterialen  
los verkrijgbaar
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Het Complete Table Stars Startpakket bestaat  
uit onderstaande materialen. 

  1. Mikdoel 

  2. Ballennet met draagband 

  3. Crossball

  4. Speedladder 6 meter

  5. Tafeltennisballen groot, ø 55 mm (6 ballen)

  6. Fluffbal 9 cm (6 stuks)

  7. Stopwatch Maxim 250

  8. Table Stars lesmap inclusief leskaarten

  9. Markeringshoedjes (45 stuks incl. staander)

10. Hoepel 40 cm (2 stuks)

11. Balanceertol

12. Ballenpomp dubbelwerken

13. Fluitje

14.  Pittenzak, 150 g (8 stuks waarvan  

2 rood, blauw, geel en groen)

15. Table Stars mikbanner 

16. Table Stars promotiebanner 

17. Push-Pong batjes (10 stuks)

Mikdoel
Doel met 4 mikvakken voorzien van 
punten 1 - 4. Door schuine stand  
grotere raakkans dus succesbeleving 
bij de kinderen. 

Crossball
Coördinatie spel met verrassende  
mogelijkheden. Voor werp/vang  
spelvormen of coördinatieoefeningen.

Fluffbal 9 cm
Geschikt voor balanceren,  
hooghouden en opvangen met batje. 



Push-Pong One 
artikelnummer 2018019

Aangepast tafeltennisbatje, ideaal om op 
een vereenvoudigde manier te tafeltennis-
sen (overrollen). De bal wordt overgescho-
ven, dat geeft meer controle en spelplezier. 
Perfect voor jonge kinderen die nog niet 
kunnen overspelen. Set met 2 Push-Pong-
bats in een hoes.

Tacteo batjes 
artikelnummer 2018020

Uniek tafeltennisbat, combineert goede 
speleigenschappen met oerdegelijk ma-
teriaal. Batje is van kunststof gemaakt 
vandaar ‘hufterproof’. Tijdens het contact 
met de bal drukt het rubber iets in, de bal 
komt daardoor trager van het bat. Dit geeft  
beginners meer controle over de slag. Duur-
zaam, afwasbaar, weers- en UVbestendig. 
Set met 2 Tacteo batjes.

Junior bat klein handvat 
artikelnummer 2018021

Allround batje afgestemd op de kinderhand.  
Het kleinere blad en de dunnere greep  
zorgen voor een optimaal speelgevoel bij  
jonge kinderen. Voorzien van 1,7 mm Joola 
Tramp rubber toplaag (ITTF goedgekeurd).

Tafeltenisballen, in opbergbak
artikelnummer 2018022

Celluloid trainingsballen verpakt per 144 
stuks in handige sluitbare kunststof doos.

Spinballen, gekleurde ballen
artikelnummer 2018023

De spinballen zijn gekleurd, ideaal om effect  
zichtbaar te maken. Set van 12 ballen.
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  3. Tafeltennismaterialen

iPONG tafel Table Stars
artikelnummer 2018024

‘mini-tafeltennistafel’. De tafel is op ver-
schillende hoogtes instelbaar en daarom 
ook geschikt voor kinderen! Past bovendien 
in iedere auto. De felgekleurde tafel zorgt 
ook voor een mooie uitstraling tijdens de 
les. De specificaties: Formaat is Lengte 100 
cm en Breedte 58 cm, instelbaar op hoog-
tes 87 cm, 83 cm, 76 cm en 68cm.



Table Stars lesmap
artikelnummer 2018027

In deze lesmap wordt uitgelegd wat Table 
Stars is en hoe de hele leerlijn in elkaar 
steekt. Ook vind je er informatie over de 
sport tafeltennis, gouden tips en succesvol-
le voorbeelden van Table Stars projecten. 
De lesmap bevat bovendien kant- en klare 
leskaarten waarop de Table Stars oefenin-
gen beschreven staan. Een must have als je 
met Table Stars aan de slag wilt gaan. 

Table Stars leskaart
artikelnummer 2018028

Alle Table Stars oefeningen zijn onderge-
bracht in speciale leskaarten, gericht op de 
lesgever. Iedere oefening is beschreven op 
een leskaart. De voorkant van de leskaart 
bevat het doel van de oefening, hoe je de 
oefening kunt uitvoeren, welke materialen 
je nodig hebt en welke varianten er nog 
meer mogelijk zijn. Op de achterkant van de 
leskaart bevinden zich de elementen Loopt 
‘t, Lukt ‘t, Leeft ’t en Later.

Table Stars diploma
artikelnummer 2018029

Het Table Stars diploma is een leuke give- 
away na het verzorgen van de Table Stars 
lessen. Vooral kinderen in groep 3 en 4 
stimuleer je echt met een diploma. Voor 
kinderen is belonen belangrijk. Zorg dat de 
beloning eenvoudig behaald kan worden, 
maar geef het ook niet cadeau! Per 100 
verkrijgbaar.

8 9

Algemene Table Stars 
promotiebanner
artikelnummer 2018026

De mikbanner kan ingezet worden als mikoefening 
tijdens de tafeltennisles. Zet de mikbanner in de vrije 
ruimte of op een verhoging achter de tafeltennista-
fel. Doel is om de tafeltennisbal op een van de cirkels 
te mikken, iedere cirkel heeft een puntenaanduiding. 
Banner kan ook gebruikt worden ter promotie.  

Mikdoek/banner
artikelnummer 2018025

Kleurrijke banner met Table Stars uitstraling, 
te gebruiken als aankleding bij de les.

  4. Table Stars materialen 



Bidon Table Stars
artikelnummer 2018030

De Table Stars bidon is een leuke give-away 
dat ingezet kan worden als prijsje. De bidon 
is van kunststof en voorzien van zachte 
mondstop. Inhoud 0,5 l.

Stickers Table Stars
artikelnummer 2018031

De Table Stars stickers zijn leuke give-away’s 
en kunnen ingezet worden ter promotie van 
de Table Stars les(sen). Te verkrijgen in 2 op-
ties: witte sticker met paars logo of paarse 
sticker met wit logo. Per 100 verkrijgbaar.

Ballonnen Table Stars
artikelnummer 2018032

De Table Stars ballonnen kunnen – naast 
het aankleden van je les – gebruikt worden 
bij de jongste kinderen. Gebruik de ballon 
om mee hoog te houden, in de lucht over te 
spelen of mee te balanceren. Per 100 ver-
krijgbaar.

Poster Table Stars, A3 formaat
artikelnummer 2018035

Promoot de Table Stars les met deze gave 
poster, deel de poster uit of hang ‘m in  
de school of vereniging op! De poster is 
verkrijgbaar in 2 versies: een blanco variant 
waar je zelf informatie aan toevoegt of een 
gepersonaliseerd drukklaar bestand die je 
digitaal ontvangt. 

Flyer Table Stars, A5 formaat
artikelnummer 2018036

Een kant-en-klare flyer die uitgedeeld kan 
worden ter promotie van het vervolgaan-
bod. De flyer is verkrijgbaar in 2 versies: 
een blanco variant waar je zelf informatie 
aan toevoegt of een gepersonaliseerd druk-
klaar bestand die je digitaal ontvangt.

Doe mee met

TAFELTENNIS.NL

Kom ook 

naar onze club!

LESSEN OP DE CLUB:

AANMELDEN/MEER INFO: 

TAFELTENNISVERENIGING: 

Ben jij onze nieuwe

Kom ook 

naar onze club!

Proefles
Voor de Table Stars kids hebben we een speciaal aanbod: 

Doe 2 keer gratis mee op de woensdagtraining van 15.00 

uur tot 16.30 uur!

Tafeltenniscursus
Vind je tafeltennissen echt leuk en wil je nog beter leren 

tafeltennissen? Geef je dan op voor de cursus ‘tafeltennis 

voor beginners’ 6 lessen voor €15,-. Heb je alle lessen  

meegedaan dan ontvang je een eigen tafeltennisbatje!

Ben jij onze nieuwe Table Star? 
Je hebt op school kennis gemaakt met de sport tafeltennis 

en we zien je graag terug bij ons op de tafeltennisvereniging 

voor nog meer leuke Table Stars spelletjes!

TAFELTENNIS.NL

Tafeltennisvereniging Stars
Sportlaan 4
www.sportvereniging.nl
Trainer Sven, sven@sport.nl

Voorkant flyer Achterkant flyer
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  5. Promotiemateriaal 

TAFELTENNIS.NL

LOGO VERENIGING

TAFELTENNIS.NL

Omheining 
artikelnummer 2018033
artikelnummer 2018034 (met extra logo)

Kleed de zaal aan met deze Table Stars 
omheining, maak van iedere les een 
feestje! Gebruik de omheining bij oefe-
ningen of om vakken te maken. Het is ook 
mogelijk om de Table Stars omheining te 
voorzien met het logo van de vereniging 
van de lesgever. Het doek kan op een 
frame geplaatst worden van 2 meter of 
2.33 meter. Let op: doek is excl. frame. 



Table Stars shirt voor trainers,
kleur blauw
artikelnummer 2018038

Leuk shirt verkrijgbaar in de volwassen- 
maten: S, M, L, XL, XXL. Straal uit dat je een 
echte Table Stars trainer bent!

Table Stars trainingspak 
voor trainers
artikelnummer 2018039

Het Table Stars trainingspak (navy blauw 
of paars) is verkrijgbaar in de volwassen- 
maten: S, M, L, XL, XXL. Straal uit dat je een 
echte Table Stars trainer bent!

Een Table Stars clinic door een professional 
laten verzorgen? 

De Tafeltennisbond heeft gecertificeerde Table Stars trainers in dienst 
en heeft een groot netwerk met externe professionals. Een Table Stars 
clinic aanvragen? Neem hiervoor contact op met de Tafeltennisbond.
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Table Stars shirt kids
artikelnummer 2018040

Leuk shirt (navy blauw of paars) verkrijgbaar in de kindermaten: 116, 128, 140, 152, 164 en 176. 
Geef het shirt als prijsje weg tijdens de les of beloon nieuwe leden met een nieuw Table Stars shirt! 

Table Stars shirt voor trainers,
kleur paars
artikelnummer 2018037

Leuk shirt verkrijgbaar in de volwassen- 
maten: S, M, L, XL, XXL. Straal uit dat je een 
echte Table Stars trainer bent!

  6. Kleding 
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