Zondag 3 november 2002 wordt een bijzondere
dag voor de NTTB. We vieren dan het eerste
lustrum van de JONIT Dag van het Talent.
Wat is de JONIT Dag van het Talent?
De JONIT Dag van het Talent is vijf jaar geleden ingesteld om alle talenten van de NTTB in
staat te stellen hun tafeltennisvaardigheden te laten zien aan de NTTB-trainers. De JONIT
Dag van het Talent is geen op zichzelf staande activiteit, maar maakt deel uit van een pakket
aan activiteiten in het kader van talentherkenning en -ontwikkeling.
Op basis van het resultaat van de wedstrijden en de testen, alsmede de observaties van de
trainers op de JONIT Dag van het Talent, wordt een aantal kinderen uitgenodigd voor het
Kweekvijverproject deel I. Dit project is een eendaagse trainingsstage in februari op de
locaties van de regionale bondstrainingen, waarbij bondscoach Achim Sialino en de
betreffende regionale bondstrainer aanwezig zijn.
Uit deze Kweekvijver wordt een aantal deelnemers voor het Kweekvijverproject deel II
geselecteerd. Dit tweede deel bestaat uit een tweedaagse trainingsstage in mei op het
Nationaal Sportcentrum Papendal.
Uit deze selecte groep wordt een aantal deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan een
regionale bondstraining, bestemd voor pupillen en welpen. Een groep van 17 spelers en
speelsters kan dan bovendien nog worden uitgenodigd om deel te nemen aan de trainingen
van de pupillen-welpen talentgroep.
Als een speler of speelster uiteindelijk in de nationale jeugdselectie kan worden opgenomen,
wordt hij/zij verwacht op de steunpunttraining op Papendal. Een enkeling kan dan zelfs
deelnemen aan het Individueel JeugdTopplan, waarbij hij/zij 3x per week individuele training
van een bondstrainer krijgt.
U ziet het, een enthousiaste deelnemer aan de JONIT Dag van het Talent zou kunnen
uitgroeien tot een jeugdselectielid.

Wat gebeurt er op de JONIT Dag van het Talent?
De eerste doelstelling van de JONIT Dag van het Talent, die wordt gehouden op het
Nationaal Sportcentrum te Papendal, is een leuke en sportieve dag aan de deelnemers aan
te bieden, zonder de druk van móeten presteren. In de tweede plaats kijkt een aantal trainers
(bondstrainer, afdelings- en verenigingstrainers) naar de motorische vaardigheden van de
deelnemers op het gebied van balvaardigheid, snelheid en coördinatie. Uiteraard worden er,
in een meerkampvorm, ook wedstrijden gespeeld.
De sportmotorische vaardigheden worden getest door: balletje gooien, balgevoel, slalom
over de brug, erop en eronderdoor, bergaf, lopen van een parcours en uiteraard de
“sterrenloop”. Door het spelen van een flink aantal wedstrijden krijgen deze trainers een
indruk van de inzet en/of speltechnische kwaliteiten en onderlinge sterkte van de
deelnemers.
De testen en wedstrijden beginnen op die dag om 10.00 uur, maar betaling van de kosten en
het ophalen van de benodigde spullen is al mogelijk vanaf 09.00 uur. De kosten voor
deelname zijn € 10,--. Hiervoor krijgen de deelnemers een gezellige en verzorgde dag, een

speciaal en uniek T-shirt, een oorkonde en een lunch. Bovendien kunnen de deelnemers
genieten van een tafeltennisdemonstratie.
Verder zal Peter Boon aan de belangstellende ouders en trainers informatie verstrekken over
het jeugdbeleid van de NTTB.
Ook aan jongere broertjes en zusjes is gedacht. Er zal een speelhoek gecreëerd worden
waar deze kinderen zich kunnen vermaken.

Wie kunnen meedoen aan de JONIT Dag van het Talent?
Alle speelsters en spelers die op 3 november a.s. niet ouder zijn dan 10 jaar zijn van harte
welkom.

Hoe kan er worden ingeschreven voor de JONIT Dag van het Talent?
Eind september worden posters en verzamelinschrijfformulieren verzonden naar alle
verenigingen met jeugdleden, de afdelingen en de leden van de VVTT. Met deze
verzamelinschrijfformulieren kan iedere vereniging haar talenten opgeven.
Uiteraard zijn individuele deelnemers ook van harte welkom!
De testen en wedstrijden beginnen op die dag om 10.00 uur, maar inschrijving en betaling is
al mogelijk vanaf 09.00 uur. Deelnemers mogen op de dag zelf niet ouder zijn dan 10 jaar.
De kosten voor deelname zijn € 10,--. Hiervoor krijgen de deelnemers een gezellige en
verzorgde dag, een speciaal en uniek T-shirt, een oorkonde en een lunch.
Bovendien kunnen de deelnemers genieten van een tafeltennisdemonstratie.
U kunt u nú al deelnemers opgeven. Neemt u dan even contact op met Antoinette de Jong,
per e-mail jong@nttb.nl, onder vermelding van: de naam van uw vereniging, telefoonnummer,
adres en eventueel e-mailadres van de contactpersoon, de namen van de deelnemers,
jongen of meisje, de geboortedatum en de maat voor het T-shirt (S of M).
In verband met een goede voorbereiding moet de inschrijving binnen zijn op maandag 21
oktober.
Mocht u op dit moment al vragen hebben of nadere informatie willen, dan kunt u telefonisch
met mij contact opnemen via telefoonnummer 079 343 8146.
Graag begroeten wij u en uw talenten op zondag 3 november a.s. vanaf 09.00 uur op het
Nationaal Sportcentrum Papendal om mee te doen aan de 5e JONIT Dag van het Talent.
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