
 
 

 

De landelijke finale van Table Stars the Battle vindt plaats tijdens de NK-A in Zwolle. Adresgegevens 

Hogeland 10, 8024 AZ Zwolle. Hieronder staat de globale planning van de finaledag.  

Dag-planning* 

10.00 uur Start, uitleg én groepsfoto 

10.20 uur Warming-up 

10.30 uur Wedstrijden ronde 1 

11.45 uur Lunchtijd + wedstrijden kijken NK-A 

12.30 uur Wedstrijden ronde 2 

13.45 uur Demonstratie door MJ-Tafeltennis.  

14.15 uur Wedstrijden ronde 3 

15.30 uur Prijsuitreiking  + afsluiting 

15.50 uur Bekijken heren finale 

* De tijden zijn onder enige voorbehoud van uitloop van wedstrijden. Als de wedstrijden heel 

spannend worden, kan het natuurlijk wat langer duren. 

NK-A  

Naast de landelijke finale van het scholierenkampioenschap vindt ook  het Nederlands 

Kampioenschap plaats. Wij willen u vragen de kinderen goed te instrueren dat zij niet gaan rennen en 

schreeuwen in de hal waar deze wedstrijden plaatsvinden. Om 16.00 uur start de finale van de heren, 

kom gezellig op de tribune zitten en moedig hen aan! 

Side-events! 

Allereerst wordt de dag sportief gestart met een gezamenlijke warming-up onder leiding van MJ-

tafeltennis! De heren van MJ-tafeltennis verzorgen in de middag ook een gave tafeltennis 

demonstratie; overspelen met barkrukken of het gebruiken van een koekenpan, zo heb je tafeltennis 

nog niet eerder gezien. Ook zijn zij de rest van de dag aanwezig in de D-hal (bij binnenkomst van de 

accommodatie gelijk links de hoek om) met een heuse tafeltennisspeeltuin. Kinderen kunnen hier 

leuke spelletjes doen, spelen op kleine tafeltennistafels, een zwevende bal vanuit de lucht slaan en 

nog veel meer! Tot slot loopt er ook nog een clown rond die ontzettend mooie creaties met 

ballonnen kan maken. Al met al genoeg te doen! 

Eten en Drinken  

Voor alle spelers zijn er consumptiebonnen die besteed kunnen worden bij de bar, deze kunnen 

alleen ingeruild worden voor een drankje. Er is ook een snackhoek waar je een warme hap kunt 

bestellen, houdt er rekening mee dat de wachttijd soms kan oplopen zodra er pauzes zijn bij de 

evenementen. De organisatie verzoekt iedereen om afval in de prullenbakken te gooien, hierdoor 

houden we alles schoon en netjes. 

Tafeltennisbatje 

Zorg dat je een eigen tafeltennisbatje meeneemt. Tijdens het evenement zijn er geen leenbatjes 

aanwezig.  

 


