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TAFELTENNISVERENIGING BORNE

C L U B B L A D  ‘ T  B AT J E
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ADRES
Sportcentrum De Wensinkhof 

Welemanstraat 19, BORNE

BESTUUR
Voorzitter: Bjorn Nijhuis

Algemene zaken: Sander van de Wal
Penningmeester: Henk Assink

Secretaris: Nynke Busschers

WEDSTRIJDSECRETARIS
Bjorn Nijhuis

KANTINECOMMISSIE
Paul Gerritsjans, Theo Weggen

ACTIVITEITENCOMMISSIE
Floris, Harry, Erwin

SPONSORCOMMISSIE
Gerard Nordkamp, Peter Mijnders, 

Tim Gerritsjans, Matthijs van Noort

TRAINERS
Tim Gerritsjans, Theo Weggen 

Tel.: 074-2665204

CONTACT
Algemeen:  06 423 728 11

Kantine:  06 242 194 24 
(tijdens speeltijden)

E-mail: bestuur@ttv-borne.nl

WEBSITE 
www.ttv-borne.nl

BANK / IBAN
NL 33 RABO 0145614697 

t.n.v. ttv borne

CONTRIBUTIE voor 2019
Contributie 1e gezinslid 
11,50 € per maand.
Contributie ieder volgend gezinslid 
en jeugdleden 9,50 € per maand. 
Men is jeugdlid t/m het jaar 
waarin men 19 jaar wordt.

NTTB CONTRIBUTIE voor 2019
NTTB-basiscontributie is verwerkt in de 
maand contributie, geen pro rato. 

NTTB COMPETITIE BIJDRAGE voor 2019
NTTB-competitie bijdrage voor jeugdleden 17,00 € per half jaar. 
NTTB-competitie bijdrage voor senioren     26,00 € per half jaar.
Deze bedragen worden in maanden MAART 
en OKTOBER afgeschreven.

HOOFDSPONSOR:
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Zoals jullie hebben gelezen, heeft Paul 
Gerritsjans na ruim 11 jaar (!) afscheid genomen 
als voorzitter van onze vereniging. Ik wil Paul 
bij deze nogmaals bedanken voor zijn inzet 
en enthousiasme, die hij in die 11 jaar heeft 
gegeven. Ik weet zeker dat we zonder zijn inzet 
en enthousiasme niet hadden gestaan waar we 
nu staan. Paul zal zich blijven inzetten voor onze 
vereniging als lid van de kantinecommissie. 
Verderop in dit allerlaatste, hardcopy, clubblad is 
nog een diepte-interview met de oud-voorzitter 
te lezen.
 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 april 

jl. is besloten dat het nieuwe bestuur een voorzitter 

aanwijst. Op vrijdag 31 mei hebben we als bestuur 

besloten dat ik, Bjorn Nijhuis, het stokje van Paul 

overneem. Dat is natuurlijk een enorme eer en 

uitdaging, die ik met beide handen heb aangenomen. 

Nynke Busschers (secretaris), Henk Assink 

(penningmeester) en Sander van de Wal (algemeen 

bestuurslid) complementeren het bestuur.

Velen van jullie kennen mij al, voor diegene die mij 

niet kennen zal ik mij kort introduceren. Ik ben 33 jaar 

en woon samen met Jennifer en onze twee honden 

Shiela en Juna. In het dagelijks leven ben ik senior 

adviseur bij Greenengineers BV, een adviesbureau 

voor de leefomgeving en buitensportaccommodaties. 

 Naast het werk is de formule 1 een grote hobby 

van mij. Ik mis geen wedstrijd, ook niet als ik 

daarvoor vroeg mijn bed uit moet. 

In mijn rol als voorzitter 

wil ik de komende jaren, 

samen met het bestuur 

en de commissies, 

werken aan een stabiele 

en gezonde vereniging 

waar plezier voorop 

staat. De komende 

jaren hebben we een 

enorme uitdaging om 

het ledenaantal te stabiliseren en van daaruit uit 

te breiden. Met name bij de jeugd, maar ook bij de 

senioren. Daarnaast willen we dat het ook voor de 

huidige leden goed blijft toeven op de club.

 

Het beleidsplan 2018-2022 vormt hiervoor de 

basis. Voor 2019 en 2020 gaan we als bestuur 2-3 

speerpunten kiezen en uitwerken. De commissies 

gaan hier wat mij betreft een belangrijke rol in 

spelen.

 

Tot slot wil ik op iedereen een beroep doen om zijn 

of haar steentje bij te dragen. Samen zijn we TTV 

Borne, samen kunnen we de uitdagingen die ons 

te wachten staan aan. Het maakt daarbij niet uit 

of je eenmalig helpt met het organiseren van een 

activiteit of je steentje bijdraagt in de bardienst. 

Mocht je een leuk idee hebben schroom dan 

ook niet om dit aan een van de bestuurs- of 

commissieleden door te geven. Ook als je een 

verbeterpunt hebt vernemen wij dat graag.

VAN UW NIEUWE VOORZITTER... BJORN NIJHUIS!
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Trouwkaarten

Geboortekaarten

Jubileumkaarten

Oude Almeloseweg 2, Borne - Tel. 074 - 2661487

Drukkerij Knoef
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De kinderen 
van de 
basisschool uit 
Zenderen waren 
enthousiast 
tijdens de 
training bij T.T.V. 
Borne.

Uit eindelijk 
werden de 
meisjes 3e en 
de jongens 7e 
in de landelijke 
wedstrijd die 
plaats vond in 
Zwolle.

TABLE

STARS
6 leerlingen 

van basisschool 

St. Stephanus 

waren een 

aantal weken 

onze gasten bij 

de training als 

voorbereiding 

voor de Table 

Stars in Zwolle.
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Hoe begon jouw periode als verse voorzitter van TTV Borne?

Voor mij is het allemaal begonnen op 29 januari 2008, toen heeft 
de jaarvergadering mij aangesteld als voorzitter, ik heb het stokje 
overgenomen van Jos Beunders. Ik was erg verrast over het feit 
dat ik als Deldenaar werd gevraagd als voorzitter van een Bornse 
tafeltennisvereniging. Allereerst hebben we met het toenmalige 
bestuur een beleidsplan opgesteld, met als voornaamste punt 
dat we graag in één zaal wilden spelen met de gehele vereniging.

Destijds was de vereniging nog opgesplitst in een deel dat 
speelde in het Wooldrik en een deel dat speelde in de oude 
gymzaal van basisschool de Wheele. Dit was erg vervelend, 
omdat hierdoor de ene helft de andere helft nauwelijks kende. 
Bij de gemeente hebben we aardig de blits gemaakt met ons 
goede beleidsplan! Door gesprekken met onder andere oud-
wethouder Lex Albers werd duidelijk dat de gemeente net bezig was 
met de realisatie van een nieuw sportcomplex en toen hebben wij flink 
samengewerkt met onder meer de ambtenaren Gemma Tenniglo en Hans 
Pauw om te zorgen voor een goede accommodatie voor onze vereniging. 

Wat vond je de leuke en de mindere dingen aan het voorzitterschap? 

De dieptepunten waren toch wel het verlies van enkele bestuursleden ten 
tijde van mijn voorzitterschap. Verder vond ik de situaties erg moeilijk waarin je er 
niet uitkomt met elkaar tijdens een vergadering, zelfs niet na een beetje polderen, soms 

PAUL GERRITSJANS
DRAAGT VOORZITTERSCHAP OVER NA 12 JAAR

INTERVIEW

“Genoeg potentie in Borne”
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zodanig dat het me echt raakt. Het leukste is alles wat we hier gerealiseerd hebben 
met elkaar en tot de gezellige vereniging zijn gegroeid die we nu zijn, met als 

hoogtepunt het in gebruik nemen van de huidige accommodatie. Daarnaast vind 
ik zelf tafeltennissen nog erg plezierig en ook het contact met spelers van 

verschillende verenigingen spreekt me tot op de dag van vandaag erg aan.

Wat ga je het meest missen aan jouw voorzitterschap? 

Dat zal weinig zijn. Ik ben geen vergadertijger, ik heb het wel 
veel gedaan, maar ik vind het niets. Verder zal ik me nog zeker 
blijven inzetten voor de kantinecommissie waar ik lid van ben, 
werk dat ik ook altijd met plezier heb gedaan en nog steeds doe.

 Hoe zie jij onze vereniging voor je over 5 jaar?

Ik hoop dat de vereniging een beetje gegroeid is. Naar mijn mening 
zit er genoeg potentie in Borne en omstreken, er is namelijk veel 

nieuwbouw te vinden. Ik zie voor me dat de eerste klas het hoogst 
mogelijke niveau is en blijft voor Borne 1, als de club zich op dat 

niveau kan handhaven vind ik dat al een hele prestatie. Verder hoop ik 
dat de vereniging sportief en financieel gezond blijft en dat er een goed 

beleid gevoerd zal worden, dat zie ik echter zonder meer goedkomen!

Is er nog iets wat je graag kwijt wilt in dit laatste papieren 
clubblad?

Allereerst ben ik erg overrompeld over het feit dat ik erelid ben geworden van onze 
geweldige vereniging, ik had dit echt niet aan zien komen. Verder was het een enorme 

eer om voorzitter te zijn gedurende een periode van bijna 12 jaar, ik heb een goed gevoel om 
het stokje over te dragen aan het nieuwe bestuur en ik heb het volste vertrouwen in hun kunnen!

“Ik ben geen vergadertijger”
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John, 47 jaar, is al vele jaren 
sponsor van Tafeltennisvereniging 
Borne.
Op 17 jarige leeftijd is hij via zijn 
vader, die ook kapper is in Delden, 
in het kappersvak gerold.
Hij volgde zijn tweejarige 
kappersopleiding bij De Klomp in 
Enschede. Daarna nog een 1 jarige 
opleiding voor dameskapper. Hier 
behaalde hij zijn diploma’s. De 
kneepjes van het vak leerde hij pas 
in de praktijk en wel 5 jaar bij zijn 
vader in de kapperszaak.

Uiteindelijk ging zijn voorkeur 
uit naar het heren kappen. 
Op 11 juni 1996 heeft John 
aan de Deldensestraat zijn 
huidige kapperszaak geopend. 
Het kappersvak is niet alleen 
het knippen van het haar; je 

moet goed kunnen omgaan 
met je klanten en in staat zijn 
om gesprekken te voeren. Je 
hoort ontzettend veel - soms 
vertrouwelijk - bij een op een 
gesprekken. “Belangrijk is mensen 
in hun waarde te laten,” Hij wordt 
niet moe van deze gesprekken. 
“Als je dit niet kunt moet je dit 
beroep niet kiezen” zegt John.

Drie jaar geleden werd John ziek 
waardoor hij vermoeid raakte. 
Dit heeft er toe geleid dat hij een 
aangepaste openstelling heeft en 
de  zaak is beperkt open. Meestal 
werkt hij een dagdeel (ochtend of 
middag) en probeert op zaterdag 
zoveel afspraken te plannen als 
hij aankan. Hij heeft in de loop 
der jaren een vaste klantenkring 
opgebouwd.

Voor zijn ziekte gaf hij op de 
hondenschool training aan 
hondenbezitters. Daarnaast 
begeleidt hij zijn talentvolle 
zoon naar de bondstraining 
voor handbal op Papendal. Zijn 
zoon speelt in de nationale 
selectieteams. Voor de 
ontspanning vaart hij ‘s zomers 
met zijn bootje op de plassen van 
Overijssel.

John draagt de tafeltennis een 
warm hart toe als sponsor!

I N  G E S P R E K  M E T  S P O N S O R . . .
JOHN SPECKMANN
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Opnamedatum afbeelding: dec. 2017 Afbeeldingen kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn.
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Tafeltennisvereniging Borne .

0 bijdragen ›

REVIEWS FOTO'S

Datum

Tafeltennisvereniging Borne

Sloop sportzaal Wheele Onze locatie sinds 2011!

Eerste bardienst Bjorn 
in de oude sportzaal

Nynke tijdens de Melbuul’ndagen in 
Borne op onze stand : ballen raden!

Samen met de gemeente hebben 
we het meubilair voor de kantine 
uitgezocht. Alleen de klapdeurtjes 
in de keuken vond de gemeente niet 
echt mooi!

De oranje vloer is door de architect 
bedacht om een vrolijke uitstraling 
te krijgen.
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SANDER VAN DER WAL
De meeste van jullie zullen mij al wel een keer gezien hebben op donderdag- of 
vrijdagavond, maar voor diegene die mij nog niet kennen zal ik mijzelf graag 
even kort introduceren. 

Mijn naam is Sander van der Wal en ik 

ben sinds december 2018 lid van T.T.V. 

Borne. In het dagelijks leven werk ik als 

adviseur voor een groot advies- en 

ingenieursbureau op het thema 

Omgevingswet. Hier kan ik 

mijn kennis als planoloog 

(hbo) en bestuurskundige 

(Master) goed in kwijt. 

Ik kwam voor het eerst in 

aanraking met tafeltennis door 

mijn buurjongen in mijn vorige woonplaats 

Raalte. Bij mijn buren thuis hadden ze 

een tafeltennistafel en bij hun onder de 

carport heb ik uren getafeltennist. Na 

een paar maanden besloten wij om de 

tafeltennistafel bij ons thuis neer te zetten. 

Ik heb hierdoor jarenlang tegen mijzelf of 

tegen mijn broertje getafeltennist. Doordat 

ik op voetbal zat heb ik nooit voor een 

tafeltennisvereniging gespeeld. Achteraf 

gezien was ik graag eerder begonnen met 

tafeltennissen bij een vereniging. 

Na een paar jaar niet getafeltennist te 

hebben ben ik tijdens mijn studie aan 

de Radboud Universiteit Nijmegen weer 

begonnen. De Radboud Universiteit heeft 
een eigen tafeltennisvereniging en hier heb 
ik een jaar lang meegetraind. 

Na mijn studie ben ik 
teruggegaan naar Borne. 
Eenmaal terug in Borne begon 
ik het tafeltennissen weer te 
missen. Dit heeft mij doen 

besluiten om mij aan te melden 
voor een proeftraining bij T.T.V. 

Borne. Na deze proeftraining heb 
ik mij vrijwel direct aangemeld om lid 

te worden. Het afgelopen halfjaar als lid van 
T.T.V. Borne is mij zeer goed bevallen en met 
name de vrijdagavond is erg gezellig. Ik was 
dan ook aangenaam verrast toen ik gevraagd 
werd om bestuurslid te worden van T.T.V. 
Borne. Zonder lang te hoeven nadenken heb 
ik aangegeven graag bestuurslid te willen 
worden en sinds 30 april maak ik onderdeel 
uit van het bestuur. 

Graag zie ik een ieder van jullie op 
donderdagavond of vrijdagavond om een 
potje te tafeltennissen. 

Met sportieve groet,
Sander van der Wal

E V E N  V O O R S T E L L E N
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“Ik loop nu al circa 20 jaar mee 
bij T.T.V. Borne en er is in die tijd 
heel wat veranderd. Toen ik mij 
aansloot bij de vereniging waren 
er nog niet zoveel senioren: men 
was begonnen met jeugd en na 
ongeveer twee jaar kwamen er 
steeds meer senioren die zich 
aanmeldden.

Ik ben met het tafeltennis 
begonnen op het bedrijf waar 
ik werkte - een grafische bedrijf 
in Enschede. We waren net 
verhuisd naar een nieuw pand 
en hadden voor het eerst een 
eigen kantine. Deze werd heel 
weinig gebruikt en naar verloop 
van tijd ben ik naar de baas 
gestapt en heb gevraagd of er, 
voor ontspanning in de pauze, 
een tafeltennis tafel geplaatst 

mocht worden. Hij was gelijk 
enthousiast en zo gebeurde het.

Er waren meer collega’s die het 
tafeltennis ook leuk vonden 
en zo heb ik jaren alleen maar 
dubbelpartijen gespeeld. Als je 
won mocht je blijven staan en 
bij verlies weer naar de kant, 
wachten op je volgende beurt.

Met onze vereniging heb ik de 
eerste jaren gespeeld in de 
sportzaal van het Wooldrik, 
een prima locatie in de kleine 
sportzaal. Een nadeel was wel 
het sportcafé, de prijzen waren 
hier aan de pittige kant, zéker 
als je met de tegenstander over 
en weer een rondje gaf: dat 
sloeg een flink gat in je zakgeld 
budget!

Toen we verhuisden naar de 

huidige locatie de Wensinkhof – 

en daar ook nog eens een eigen 

kantine kregen – waren alle leden 

in hun nopjes. De consumpties 

zijn nu prettige geprijsd en de 

vereniging profiteert nu ook 

van de baropbrengst (wat in het 

Wooldrik niet het geval was).

Naast het tafeltennis heb ik ook 

nog als hobby vissen, maar het 

moet dan wel mooi weer zijn. 

Ik hoop beide sporten nog een 

tijdje te kunnen doen gezellig in 

ons ‘Honk’ dan kan het voor mij 

niet meer stuk.”

THEO WEGGEN
De man van het clubblad
Jarenlang verzorgde Theo met liefde de opmaak en druk van 
ons clubblad ‘t Batje. Menig lid van de club kreeg de ruimte om 
zichzelf voor te stellen en iets over zichzelf te vertellen. Dus in 
deze - laatste - kleurenversie van het clubblad is het hóóg tijd 
dat Theo iets over zichzelf vertelt!

THEO: BEDANKT VOOR JE JARENLANGE INZET 
VOOR ONS CLUBBLAD!
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Heleen Tanke
De liefde voor tafeltennis had Heleen van 
haar vader, die bij tafeltennisvereniging 
“de Veluwe” in Apeldoorn speelde. Zij heeft 
daar ook getafeltennist bij de jeugd.
Toen ze trouwde met Gerard Tanke en 
op de vliegbasis Twente ging werken, 
kwam de tafeltenniskoorts weer tot 
leven. In de middagpauze werden daar 
menige potjes tafeltennis gespeeld.

Via Wim Hietbrink, die daar ook aan meedeed, 
kwam ze bij de tafeltennisvereniging Effekt 1974. 
Gerard volgde haar al snel. Dat waren gezellige 
tijden. De kinderen van Heleen en Gerard 
groeiden op en wilden ook graag tafeltennissen. 

Heleen las een oproep van Hans Hollander in de 
Bornse Courant, met de vraag of er belangstelling 
was voor een tafeltennisvereniging in 
Borne. Heleen nam direct contact op. Samen 
gingen ze op zoek naar een locatie voor 
een inloopmiddag. Dit werd het toenmalige 
gezondheidscentrum aan de Stationsstraat. 

Er kwamen 12 potentiële jeugdspelers, 
waaronder de kinderen van Frans Hollak. 

Hans, Heleen en Frans startten de vereniging 
met hulp van tafeltennisvereniging Effekt 
- waar Borne organisatorisch onder viel. 
Zij gingen spelen in ‘De Bijenkorf’. Deze 
locatie voldeed echter niet aan de eisen om 
competitie te kunnen spelen. Daarom werd 
verhuisd naar de sporthal  “Het Wooldrik”.

Hans werd voorzitter, Frans penningmeester 
en Heleen werd wedstrijdsecretaris. De 
trainingen werden verzorgd door Frans en 
Heleen op de dinsdagavond.  ‘s Zaterdags, 
bij de uitwedstrijden, ging Heleen mee 
en Hans bleef bij de thuiswedstrijden.

Vervolgens was er behoefte om ook te starten 
met de senioren, mede omdat men wel wat hulp 
en inkomsten  kon gebruiken. Met veel moeite 
en hulp van bereidwillige verenigingen kreeg 
men een plekje op de vrijdagavond en kon 
men beginnen met de seniorenwerving. Heleen 
verliet Effekt om bij Borne te gaan spelen. 

Sportkantine ‘Honk 191’ is vernoemd naar Gerard Tanke

Erelid en mede-oprichtster
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In 1999 werden de senioren kampioen in de 6e 
klasse met team: Theo weggen, Richard Mulder, 
Hans Heyerman en Gerard Nordkamp. 

In 2003 nam Gerard de bestuursfunctie van Heleen 
over. Heleen werd beloond met het erelidmaatschap. 
Gerard, Paul Gerritsjans en Hans Hannink gingen op 
zoek naar een nieuwe accommodatie - met een eigen 
kantine, die belangrijk is voor een gezonde vereniging.

De gemeente Borne liet een mooie 
sportaccommodatie “De Wensinkhof” bouwen waarbij 
werd overeengekomen dat de tafeltennisvereniging 
Borne het beheer van de kantine kreeg. 
Jammer genoeg heeft Gerard, door zijn plotselinge 
overlijden in 2009, dit niet meer mogen meemaken. 
Ter nagedachtenis aan hem is de kantine “Honk 
191” naar Gerard vernoemd. Helaas zijn naast 
Gerard ook Hans Hollander, Alfons Boerrigter, 
Hans Hannink en Frans Hollak overleden.

Heleen die het wedstrijdsecretariaat weer op zich 
had genomen, stopte hiermee in 2015 toen zij 
verhuisde naar Hengelo. Ze ziet de TTV Borne een 
beetje als haar kindje die ze nu heeft losgelaten. 
Zij wenst ons veel succes en tafeltennisplezier. 
Het bestuur is Heleen blijvend dank verschuldigd 
voor alles wat ze voor de vereniging heeft gedaan en 
wensen haar uiteraard het allerbeste in de toekomst 
en de deur van “Honk 191” staat altijd open voor haar. 

Sportkantine ‘Honk 191’ is vernoemd naar Gerard Tanke
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1. Eric & Tonnie
2. Bjorn & Maurice
3. Tjeerd & Paul
4. Theo & Rick
5. Rolf & Chris
6. Thijmen & Ids
7. Erwin & Willem
8. Robert & Rudy
9. Henk & Milou
10. Jeroen & Wessel
11. Gerard & Emiel
12. Cas & Rick
13. Sander & Huub
14. Lucas & Karin
15. Linda & Eva
16. Jurre & Tim
17. Fenne & Rinske
18. George & AframEI
N

D
ST

A
N

D
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KOPPEL
TOERNOOI

21 Juni 2019
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TRAINING

In mijn eerste jaren Borne was training geven, gezien mijn werk toen 

in Hoevelaken, nog geen optie. Pas later, toen de nood bij Borne hoog 

was en de spoeling dun, ben ik het avontuur aangegaan. Ook was het 

wat makkelijker uit te voeren omdat ik met mijn eigen bedrijf Emcuview 

vanuit huis werk. Hoofdzakelijk geef ik jeugdtraining, maar ook senioren 

mogen op donderdag vanaf 20.00 aanschuiven. Vooral bij senioren kan 

door dit iets korter en doelgerichter te doen, dit later met het vrij spelen 

worden toegepast. Je gaat het soms pas zien als je het door hebt. Soms 

kan gerichte training daarbij helpen en kan een kleine verandering je 

helpen om het punt wel eerder te scoren of de tegenstander onder 

druk te zetten.

DOEN

Tafeltennis blijft natuurlijk een sport waarbij je 

het alleen moet doen, maar je hebt elkaar nodig 

om beter te worden. Alleen dromen en Youtube 

filmpjes kijken brengen te onvoldoende verder. 

Het is een kwestie van veel doen, herhalen, 

proberen, herhalen, toepassen. Leren van je 

TRAINING BIJ TTV BORNE

TIM GERRITSJANS

In deze laatste fysieke, papieren uitgave van het clubblad wil ik graag wat vertellen over de 
trainer en de jeugdtraining. Zelf ben ik (Tim, 1972) bij Borne actief vanaf 2006. Ik ben als tiener 

begonnen bij TTV Delden om vervolgens rond mijn 27ste te gaan spelen in Hoogland (nabij 
Amersfoort). Nadat ik weer in Delden ben gaan wonen, ging ik natuurlijk de andere Deldenaren 
achterna die daar na het einde van de Deldense TTV waren terechtgekomen. Via TTV Delden heb 

ik destijds de trainerscursus A gehaald en gebruikt binnen de muren van Delden, Hoogland en 
uiteindelijk ook Borne. Ik ben getrouwd met Rinske, heb twee kinderen (Fenne en Jurre) en andere 

hobby’s die ik doe zijn Mountainbiken, tennis, voetbal kijken in stadion (FCT), golf en darts.
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fouten en verfijnen van je standaardslagen. 

Tafeltennis intelligentie moet ook niet worden 

uitgevlakt. Kijk naar een willekeurige wedstrijden 

en je ontdekt vaste patronen. Vaak slaat men op de 

dezelfde manier op, de hoek is vaak de zelfde, men 

blijft al dan niet wel of niet bij tafel, men gebruikt 

bij voorkeur de backhand of juist de voorhand en 

ga zo maar door. Bedenk ook eens wat een bal 

op het midden van de tafel teweeg brengt…. Je 

tegenstander moet kiezen of hij voor de voorhand 

of de backhand moet gaan. Verrassen! Doe eens 

een keer wat anders, dat zorgt dat het spannend 

blijft en het zorgt voor onverwachte actie.

ACTIEF OF PASSIEF

Sommige leden willen echt presteren en elke 

wedstrijd winnen, anderen zien er meer een 

bewegingsvorm in zodat er een kans is dat er zweet 

gaat loskomen. Jullie zullen begrijpen dat het niet 

altijd eenvoudig is om deze twee personen samen 

tot een hoger niveau te laten komen.

TRAINING

Een training bij de jeugd is doorgaans opgebouwd 

uit enkele onderdelen. Te beginnen met een 

Warming Up (losmaken en soms baloefeningen), 

zeg maar wakker maken van de spieren. Daarna 

rustige een eenvoudige slag om in je ritme te 

komen. Daarna volgt een specifieke slag die door 

aansturing en korte combinatie opgenomen moet/

kan worden in je slagen-repertoire. Een laatste fase 

is een combinatie die een wedstrijd-rally simuleert. 

Als je een aanvallende opslag doet, wat zou je 

dan met de volgende bal willen doen? Begin met 

het waarom je bepaalde start-keuzes maakt. We 

eindigen vaak met een rond-de-tafel. Hierbij kies ik 

bewust voor een 1 (ik) tegen de rest opzet omdat 

het verschil tussen de spelers te groot is om ze op 

elkaar te laten spelen. Men begint vaak op 2 ‘levens’ 

die men door te scoren tegen mij kan uitbouwen tot 

maximaal 4. De laatste 2 die overblijven, spelen 

een korte finale. Men loopt, speelt en we zijn 

gezamenlijk bezig.

DE STABIELE FACTOR

Bij Borne hebben we de mogelijkheid om een 

robot te gebruiken. Dit ding kan veel verschillende 

programma’s afdraaien, al lijkt het soms wat statisch. 

Het is de bedoeling dat de speler de actie maakt! 

Dus je kan een afzonderlijke bal verschillend te lijf 

gaan. Bedenk dat het mooie van een robot is dat je 

100 ballen achter elkaar kan slaan, zonder dat je er 

één op hoeft te halen. Er zijn spelers geweest die op 



18

een avond niet eens 100 ballen slaan, de gedachte 
eraan, maakte hen al vermoeiend. Ik kan alleen 
maar zeggen, maak er gebruik van. Is het niet op 
de training, dan op een vrijdagavond. Het apparaat 
is zo neergezet en je kan jezelf echt verbeteren. 
Schroom je niet!

SUFFE SPORT?

In tafeltennisland moeten we vaak opboksen tegen 
grotere sporten als voetbal, tennis, korfbal en ga 
zo maar door. Tafeltennis heeft Nederland-breed 
ongeveer 30.000 aangesloten leden. Deze zijn 
verenigd in ruim 550 verenigingen. We hebben 
een camping-imago en het wordt ook niet altijd 
als een sport gezien. Maar niks is minder waar! 
Tafeltennis is de sport waarbij je de meeste spieren 
gebruikt! Kijk alleen al naar de verfijnde hand-oog-
coördinatie die je moet hebben. Deze kunde zorgt 
er ook voor dat je andere bal-gerelateerde sporten 
veel eenvoudiger oppakt. Tafeltennis is bovendien 
een concentratiesport. Het raken van de bal en 
deze technisch goed te raken vergt concentratie en 
lef op het juiste moment. Sommige spelers kunnen 
hier beter mee omgaan dan anderen…

DE INLOOP EN DE UITLOOP 

Binnen Borne heb ik veel jeugd zien komen en 
gaan. De doorstroming naar de senioren gaat 
mondjesmaat. Vaak nemen andere interesses, 

sporten en studie het over. Er blijft een verschil 
in benadering. In het verleden hebben we een 
oppas-functie gehad en sommigen wilden graag 
de Olympische Spelen halen. We doen ons best 
om iedereen beter te maken en bovenal plezier 
te beleven aan het beoefenen van tafeltennis. We 
zullen in Borne dan ook meer activiteiten moeten 
ontplooien om jeugd en senioren met elkaar kennis 
te laten maken. Dit is goed voor het clubgevoel 
en het gezamenlijk omarmen van de tafeltennis 
sport. Heb je hier ideeën over hoe we dit kunnen 
verbeteren, laat je horen.
We hebben vele talenten gehad die helaas zijn 
gestopt. Wellicht kunnen we deze groep weer eens 
gaan benaderen en een hernieuwde kennismaking 
met de sport laten ervaren. Tafeltennissen verleer je 
niet. Ik zou het omarmen.

Mocht je ideeën, opmerkingen, 
tips hebben voor de training, 

andere activiteiten of om 
meer mensen enthousiast 
te maken, laat het weten.

Hoe meer je slagen je  
beheerst, des te meer je 
kan toepassen. Succes!
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TRAININGSTIJDEN

DONDERDAG
19:00-20:00 TRAINING JEUGD (BEGINNERS)

20:00-21:00 TRAINING JEUGD (GEVORDERDEN)
20:30 – 21:30 VRIJSPELEN JEUGD / SENIOREN

VRIJDAG
20:15 – 22:00 VRIJSPELEN JEUGD / SENIOREN

20:15 – 23:00 SENIOREN COMPETITIE

ZATERDAG
10:00-13:00 JEUGD COMPETITIE
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