Geslaagde clinictoer
In samenwerking met verenigingen en belangen organisaties heeft de NTTB van februari t/m de WK
Tafeltennis verschillende clinics georganiseerd. Het doel van de clinics was om meer mensen betrokken
te maken bij de sport, bekendheid voor de WK te creëren, deelnemers te voorzien van nieuwe tips en
vooral te laten zien dat tafeltennis een hele leuke sport is om te beoefenen.
De clinics werden verzorgd door de spelers van de Nederlandse selectie. Dit gaf de deelnemers de kans
om tips te krijgen om hun eigen spel te verbeteren en specifieke vragen aan de toppers te stellen.
Voorafgaand aan de WK zijn verschillende verenigingen gastheer geweest van de clinics. Door middel
van eigen promotie onder leden en niet-leden was er elke keer een groot aantal belangstellenden op het
evenement afgekomen. Alle bezoekers aan de WK Tafeltennis konden ook deelnemen aan een clinic
tijdens de WK. Vele bezoekers hebben hier dan ook met veel enthousiasme gebruik van gemaakt.
Naast de training en bijbehorende tips kregen de deelnemers een demonstratie voorgeschoteld waarbij
op een speelse en interactieve manier toptafeltennis ten toon werd gespreid. De mateloos populaire
snelheidsmeter gaf iedereen de kans om te laten zien hoe hard en snel ieder kan slaan. De gretigheid
van de deelnemers, maar ook de lange wachtrijen en de uitdagingen aan elkaar gaven aan hoe graag
men deelneemt aan de snelheidsmeter. De NTTB wilt u graag de gelegenheid geven om de
snelheidsmeter tijdens activiteiten in te zetten en verhuurt de apparatuur sinds kort.
Niet alleen werden de clinics op verenigingen en de WK georganiseerd ook op bedrijven en congressen
werd tafeltennis gepromoot. Vanuit de filosofie dat beleven van tafeltennis essentieel is om de sport
onder de aandacht te brengen kregen de vele belangstellenden een spectaculaire demonstratie te zien,
gevolgd met de kans om de eigen kunsten tegen de Nederlandse toppers te laten zien. Het retourneren
van een service bleek vaak erg moeilijk, terwijl de verbazing van de gezichten was af te lezen over de
snelheid van de sport als deze op topniveau wordt beoefent.
De vele enthousiaste reacties van de deelnemers heeft laten zien dat het leuk is om deel te nemen aan
een tafeltennisclinic. Voor de tafeltennisleden was het een mooie gelegenheid om in een andere setting
de sport te bedrijven en kennis te maken met de Nederlandse selectieleden. Aan de andere kant was de
clinic, voor mensen die niet zo bekend zijn met de sport, een interessante manier om kennis te maken
met de verschillende facetten van tafeltennis.
Lijkt het u leuk om ook een clinic te organiseren bij uw vereniging of bedrijf? Of wilt u de snelheidsmeter
huren voor een activiteit? Neem dan contact op met Maarten Nouwen (nouwen@nttb.nl - 06-227 08 559)
om de mogelijkheden te bespreken.
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