
 
Ledenwerving TTV TRIAS 

Najaar 2020 
 

 
 
 

Ledenwerving bij de jongste jeugd… Onze acties leverde ons 
in korte tijd 10 nieuwe jeugdleden, waarvan 8 welpen. We 
zijn trots op dit resultaat en nemen graag de uitdaging aan 
om ze ook te behouden. 
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Stappenplan 
 

Hieronder kort samengevat de stappen die we hebben doorlopen voor het organiseren van de 

minicursus 2020 en ledenwerving.  

Stap Beschrijving Tip! 

1. Enthousiasme voor het organiseren van 
ledenwervingsactiviteiten voor de jongste 
jeugd bij de trainingsstaf/het jeugdkader.  

Zorg dat er een aantal trekkers zijn 
met een heldere taakverdeling.  

2. Organiseren van opvang bij de club:  
- Minicursus  
- Instroom in de reguliere 

groepen/Creëren van een nieuwe 
groep.  

Denk goed na hoe je de kinderen 
wilt ontvangen bij je club. Heb je 
voldoende ruimte in de bestaande 
groepen? Past dat wel echt binnen 
de bestaande groepen qua leeftijd 
en spelniveau? Kan er een nieuwe 
groep worden gemaakt? 

3.  Kiezen voor activiteiten:  
- Clinic bij de school 
- Minicursus 
- Of andere ideeën? 

MJTafeltennis is een ervaren 
partner in het geven van 
tafeltennisclinics bij basisscholen 
(en ook middelbare scholen).  

4.  Organiseren met de verschillende 
partners: 

- NTTB 
- MJTafeltennis 
- De basisscholen in de omgeving 
- BSO (Sport) 
- Clubtrainers 

Als je clinics houdt voor scholen, 
kijk dan of er ook een mogelijkheid 
is om de BSO er bij te betrekken. 
Vaak is er gemakkelijk een ingang 
en is er sprake van een win-win 
situatie.  
 
Kostenplaatje: Overleg met scholen 
en BSO’s of kosten eventueel 
gedeeld kunnen worden. Misschien 
een eerste keer meer investering 
vanuit de club, maar bij succes 
wellicht goed te verdelen.  

5.  Flyer Maak een aantrekkelijke flyer. 

6. Tafeltennisclinic als aftrap Wij hebben gekozen voor een 
aftrap met een tafeltennisclinic van 
MJTafeltennis. Super verzorgd en 
erg aantrekkelijk voor deze 
doelgroep.  
Zorg dat er wel 1 of liefst 2 trainers 
van de eigen club aanwezig zijn. 
Liefst dan ook in clubtenue.  
Dat breekt gelijk het ijs om naar de 
club te komen.  
Deel flyers uit aan alle kinderen en 
zorg dat deze ook in de (digitale) 
nieuwsbrief komt.  
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7. Communicatie via verschillende media 
- Lokaal weekblad 
- Facebook 
- Internetpagina 
- Mailadressen van kinderen die 

hebben deelgenomen aan het 
scholierentoernooi 

- …. 

Zorg regelmatig voor een 
communicatie naar buiten toe. Op 
Facebook kun je naast een flyer of 
bericht ook een evenement 
aanmaken. 
  

8. Aanmelding en communicatie  Het beste verloop dat via een vaste 
aanspreekpartner.  

9. Opzet minicursus Table Stars biedt leuke oefenstof 
voor de jongste groep en de 
opbouw van de lessen. Maak veel 
gebruik van materialen, laat het 
elke keer weer een feestje zijn.  
 
Zorg voor goede begeleiding bij de 
minicursus.  
 
Denk ook aan hulpkrachten vanuit 
de oudere jeugd. Zo leren de 
nieuwe kinderen ook snel de 
kinderen van de club kennen en 
krijg je sneller integratie. Misschien 
dat oudere jeugd het kan gebruiken 
als maatschappelijke stage? 

10. Zorg voor een duidelijk vervolg… Hou contact met ouders/verzorgers 
zowel voor/na de training en ook 
via de mail.  
Nodig de kinderen uit om lid te 
worden. Een speciale groep voor de 
nieuwkomers is heel fijn. Iedereen 
begint gelijk! Maar het is ook goed 
snel contact te hebben met andere 
spelers van de club.  

11. Opstart nieuwe groep…. Wij hebben speciaal een nieuwe 
groep gemaakt voor alle welpen. 
Dat betekent zowel voor de 
kinderen die al lid waren (4 
welpen) en alle nieuwe welpen. 
Het is heel leuk om (eindelijk) met 
leeftijdsgenootjes te kunnen 
spelen. Zorg hierbij wel voor 
voldoende uitdaging voor iedereen. 
Maak het voor iedereen op maat.  
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Minicursus 2020 

Communicatie lokaal weekblad 
 

Juli 2020 

 

MINICURSUS TAFELTENNIS BIJ TRIAS 

 

Minicursus voor kinderen (6-10 jaar) 

Na de zomer start tafeltennisvereniging TRIAS met een minicursus van 4 weken voor de allerjongsten. De 

minicursus vindt plaats op de zondagen 20-9, 27-9, 4-10 en 11-11; altijd van 9:30-10:30 uur bij het TRIASPANT 

aan Stinzenlaan 89 te Twello. Samen met trainer Bart van der Zanden kunnen kinderen van 6 t/m 10 jaar 

kennismaken met de eerste beginselen van tafeltennis. Hoe houd je je batje vast? Hoe sla je op? Hoeveel en 

welk effect kan je aan de bal geven? Daarnaast wordt er natuurlijk veel geoefend op snel bewegen, reageren 

en oog-hand coördinatie precies op het niveau van deze jonge spelers. De kosten voor de minicursus zijn E 5,=. 

Een batje mag je uiteraard bij ons lenen. Heb je zin om te kijken of tafeltennis misschien jouw sport is, geef je 

dan op via jeugdtrainers@ttv-trias.nl voor 16 september. Voor vragen/opmerkingen, kun je hier ook terecht.   

 

Spelen bij TRIAS 

Tafeltennisvereniging TRIAS heeft een enthousiaste jeugdafdeling van ruim 20 jeugdspelers met vaste 

gekwalificeerde trainers en coaches. De leeftijd varieert van 8 t/m 18 jaar en het niveau van recreatief tot de 

top van Nederland. Vanaf 31 augustus wordt er weer op verschillende dagen getraind en komen we met 5 

teams uit in de competitie. Naast de tafeltennisactiviteiten organiseren we ook andere gezellige evenementen 

met als uitblinker het jaarlijkse jeugdkamp. We proberen alle spelers een goede plek te geven binnen de 

vereniging. Sportiviteit en gezelligheid staan hierbij hoog in het vaandel. Kijk voor meer informatie ook eens op 

www.ttv-trias.nl of onze Facebook pagina. Hopelijk zien we je snel!  

 

Uiteraard kan de minicursus alleen doorgaan wanneer de richtlijnen voor de binnensport dit toelaten. 

  

 
  

mailto:jeugdtrainers@ttv-trias.nl
http://www.ttv-trias.nl/
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Augustus 2020 

 

ONTDEK JE TAFELTENNISTALENT BIJ TRIAS 

 

De zomervakantie zit er weer (bijna) op en het nieuwe schooljaar en daarbij ook het nieuwe sportseizoen staan 

weer voor de deur. Misschien ben je wel op zoek naar een nieuwe sport of een tweede of zelfs derde sportieve 

activiteit. Dan biedt TRIAS iets speciaal voor jou: een minicursus tafeltennis voor iedereen van 6 tot 10 jaar! De 

minicursus vindt plaats op de zondagen 20-9, 27-9, 4-10 en 11-10; altijd van 9:30-10:30 uur bij het TRIASPANT 

aan Stinzenlaan 89 te Twello. In 4 weken leer je de eerste beginselen van tafeltennis onder leiding van Bart van 

der Zanden. Hoe hou je je batje vast? Hoe sla je op? Hoeveel en welk effect kan je aan de bal geven? Daarnaast 

wordt er natuurlijk veel geoefend op snel bewegen, reageren en oog-hand coördinatie precies op het niveau 

van deze jonge spelers. De kosten voor de minicursus zijn E 5,=. Heb je zin om te kijken of tafeltennis misschien 

jouw sport is, geef je dan op via jeugdtrainers@ttv-trias.nl voor 16 september. Kom in sportkleding, een batje 

mag je bij ons lenen. Het is de intentie om na de minicursus een door te gaan met deze groep speciaal voor alle 

jonge enthousiaste tafeltennistoppers. 

Ben je al wat ouder en/of een meer doorgewinterde speler of speelster en is geen tafeltennistafel thuis, in de 

buurt of op de camping meer veilig voor jou dan kun je natuurlijk ook bij ons instromen tijdens de reguliere 

groepen vanaf 31 augustus. De instroomgroepen zijn op maandag en woensdag van 17:30-18:30 uur. We 

bekijken samen welke groep het beste bij jou past. TRIAS heeft een enthousiaste jeugdafdeling van ruim 20 

jeugdspelers met vaste gekwalificeerde trainers en coaches. De leeftijd varieert van 8 t/m 18 jaar en het niveau 

van recreatief tot de top van Nederland. Naast de tafeltennisactiviteiten organiseren we ook andere gezellige 

evenementen met als uitblinker het jaarlijkse jeugdkamp. We proberen alle spelers een goede plek te geven 

binnen de vereniging. Sportiviteit en gezelligheid staan hierbij hoog in het vaandel. Kijk voor meer informatie 

ook eens op www.ttv-trias.nl of onze Facebook pagina. Hopelijk zien we je snel!  

 

  

mailto:jeugdtrainers@ttv-trias.nl
http://www.ttv-trias.nl/
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September 2020 

 

TAFELTENNISCLINIC VOOR KINDEREN VAN DE FLIERT 

 

Een tafeltennisparadijs 

Tafeltennisvereniging TRIAS heeft vrijdag 11 september samen met MJTafeltennis een onvergetelijke 

tafeltennisclinic verzorgd voor kinderen van de basisscholen van De Fliert. De gymzaal werd omgetoverd tot 

een tafeltennisparadijs, waarbij de kinderen op kleine, grote en zelfs ronde tafels mochten tafeltennissen. Aan 

het einde van de dag mochten alle kinderen nog terugkomen en sloot ook de buitenschoolse opvang 

Smallsteps aan bij de tafeltennisinstuif.  

 

 
 

Het vervolg bij de club 

Voor de allerjongsten start tafeltennisvereniging TRIAS met een minicursus van 4 weken op de zondagen 20-9, 

27-9, 4-10 en 11-11; altijd van 9:30-10:30 uur bij het TRIASPANT aan Stinzenlaan 89 te Twello. Samen met 

trainer Bart van der Zanden kunnen kinderen van 6 t/m 10 jaar kennismaken met de eerste beginselen van 

tafeltennis. Hoe houd je je batje vast? Hoe sla je op? Hoeveel en welk effect kan je aan de bal geven? Daarnaast 

wordt er natuurlijk veel geoefend op snel bewegen, reageren en oog-hand coördinatie precies op het niveau 

van deze jonge spelers. De kosten voor de minicursus zijn E 5,=. Een batje mag je uiteraard bij ons lenen. Heb je 

zin om te kijken of tafeltennis misschien jouw sport is, geef je dan zo snel mogelijk op via jeugdtrainers@ttv-

trias.nl. Voor vragen/opmerkingen, kun je hier ook terecht.   

Ben je al wat ouder en/of een meer doorgewinterde speler of speelster en is geen tafeltennistafel thuis, in de 

buurt of op de camping meer veilig voor jou dan kun je natuurlijk ook bij ons instromen tijdens de reguliere 

groepen op maandag en/of woensdag van 17:30-18:30 uur. We bekijken samen welke groep het beste bij jou 

past. Kijk voor meer informatie ook eens op www.ttv-trias.nl of onze Facebook pagina. Hopelijk zien we je snel!  

 

  

mailto:jeugdtrainers@ttv-trias.nl
mailto:jeugdtrainers@ttv-trias.nl
http://www.ttv-trias.nl/
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Logboek minicursus 
 
Zondag 20-9-2020 Eerste keer minicursus 
 

Tijd in minuten Wat? Letten op: 

0-5 Kennismaking: Hoe heet iedereen?  

5-10 Warming-up: Lintenroof  

10-20 Balgewenning:  

 Hooghouden 

 Stuiteren 

 1 minuut hooghouden 

Hoe hou je je batje goed vast? 

20-50 Carrousel met 3 oefeningen 
1. Push-pong 
2. Mikken op blikjes 
3. Parcoursen lopen met bat en bal  

Bij parcours ballen/ 
ballonen/blokjes gebruiken bij 3. 

50-60 Eindspel: rond de tafel – wie kan er al terug 
op de tafel spelen? 

Ballen rustig aangeven, let op 
linkshandige spelers.  

 
 
Zondag 27-9-2020 Tweede keer minicursus 
 

Tijd in minuten Wat? Letten op: 

0-5 Welkom en namenrondje Nog een nieuw meisje aanwezig 

5-10 Warming-up: rustig inlopen, oefeningen met 
een tennisbal, dribbelspelletje 

 

10-20 Balgewenning:  

 Bal op bat houden in beweging 

 Stuiteren en plafond raken 

 1 minuut hooghouden 

Hoe hou je je batje goed vast? 

20-50 Carrousel met 3 oefeningen 
1. Ballon overspelen 
2. Meerballen: wie speelt goed op tafel? 
3. Pushpong op kleine/grote tafel  

Groepjes indelen op leeftijd en 
vaardigheid. Grote en kleine of 
zelfs meer ballonen bij 1. 
Bij 3 poortje maken.  

50-60 Eindspel: rond de tafel in 2 groepen. 1 met 
schuimbal en 1 met terugspelen.  

Ballen rustig aangeven, let op 
linkshandige spelers.  
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Zondag 4-10-2020 Derde keer minicursus 
 

Tijd in minuten Wat? Letten op: 

0-5 Welkom; hoe is het met jullie? Handgel 

5-10 Warming-up: rustig inlopen, lintenroof in 2-
tallen en in 4-tallen (kring) 

 

10-20 Balgewenning:  

 Bal op tafel stil leggen 

 Wat is effect? 

 1 minuut hooghouden 

Hoe kan je de bal laten draaien? 
Hoe noemen we dat effect? 

20-50 Carrousel met 3 oefeningen 
1. Paraplu mikken (met topspin?) 
2. Opslag oefenen: 9 vakjes en groot doel. 
3. Meerballen: wie speelt goed op tafel? 

Groepjes indelen op leeftijd en 
vaardigheid. Grote en kleine of 
zelfs meer ballonen bij 1. 
Bij 3 poortje maken.  

50-60 Eindspel: wedstrijdje of fopbal  Keuze aan de kinderen  

 
 
 
Zondag 11-10-2020 Vierde keer minicursus 
 

Tijd in minuten Wat? Letten op: 

0-5 Welkom; hoe is het met jullie? Handgel 

5-10 Warming-up:  
Parcours 
Springen over matten  loopladder 
voetenwerk  zijwaarts tussen poortje  
tikvak  

 

10-20 Balgewenning:  

 Bal op tafel stil leggen 

 Wat is effect? 

 1 minuut hooghouden 

Hoe kan je de bal laten draaien? 
Hoe noemen we dat effect? 

20-50 Treintje met oefeningen 
1. Service op doel 
2. Meerballen BH, FH midden en FH 
3. Paraplu mikken (met topspin?) 
4. Mikken op blikken 
5. Meerballen op hele tafel: wie speelt 

goed op tafel? 
6. Balanceren door zigzag parcours met bal 

op bat 

Overal 3 keer proberen en dan 
door naar volgende oefening.  
Ballen rapen als ze op zijn.   

50-60 Eindspel: wedstrijdje of rond-de-tafel Keuze aan de kinderen  
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Fotoboek 
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Filmpje 
 

Een filmpje van de minicursus is te vinden via de volgende link:  

https://www.facebook.com/TtvTrias/videos/1226165594450504  

 

Communicatie naar ouders/verzorgers 
 

Vlak voor de start… 

Hoi allemaal,  

 

Wat leuk dat jullie kinderen zich hebben aangemeld voor de minicursus tafeltennis bij Trias. 

Inmiddels hebben we 12 aanmeldingen ontvangen, waarvan 6 meisjes en 6 jongens. Mogelijk komen 

daar nog kinderen bij. We zijn hier erg blij mee en hebben er zin in!  

Voor jullie informatie alvast even de namen op een rijtje: ………………………………. 

Daarnaast nog even een aantal praktische zaken voor wat betreft de minicursus:  

We spelen op de zondagen (20-9, 27-9, 4-10 en 11-10) steeds van 9:30-10:30 uur. De zaal is open 

vanaf 9:15 uur.  

Kom in sportkleding of neem deze mee. Er zijn kleedruimtes om je om te kleden. 

De trainingen worden geleid door Bart van der Zanden en Quinten Gerritsen (eventueel aangevuld 

met andere trainers).   

De kinderen kunnen een tafeltennisbatje lenen. Het is niet nodig al een batje aan te schaffen, we 

raden dat ook af. Als een kind besluit verder te gaan met tafeltennis dan kijken we graag samen welk 

batje het meest geschikt is. Dat zijn eigenlijk nooit de batjes die te koop zijn bij de reguliere sport-

/speelgoedwinkel. 

We werken volgens de richtlijnen van het RIVM ten aanzien van de corona-maatregelen en volgen 

hierbij tevens de specifieke richtlijnen van NOC*NSF en de Nederlands Tafeltennisbond. Dit betekent 

dat we in het gebouw in principe niet meer dan 30 personen gelijktijdig toelaten. We vragen u hier 

rekening mee te houden. Het zou fijn zijn als kinderen daarom door slechts een ouder/begeleider 

worden gebracht.   

We zien u graag zondag! 

Met sportieve groeten,  

………. 

  

https://www.facebook.com/TtvTrias/videos/1226165594450504
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Halverwege… 

Hoi allemaal,  

 

Inmiddels zijn we al weer op de helft van de minicursus. We hopen dat jullie kinderen veel plezier 

hebben gehad tot zover. Wij kijken als trainers in ieder geval terug op 2 gezellige en sportieve 

ochtenden.  

We willen graag voor de jonge nieuwe leden een goede plek in de trainingen creëren of wellicht 

doorstarten met een volledige nieuwe groep. Vandaar dat we nieuwsgierig zijn welke kinderen graag 

bij ons zouden willen blijven spelen. Volgende week maandag 5 oktober gaan we 's avonds met de 

jeugdtrainers van Trias kijken naar de groepsindelingen voor na de herfstvakantie. Het zou ons 

enorm helpen als jullie ons daarvoor kunnen laten weten of je kind(eren) door willen spelen en op 

welke dagen dit voor hun wel/niet mogelijk is. Op dit moment trainen we op de maandagavond, 

woensdagavond, vrijdagavond en zondagochtend. We gaan echter de puzzel opnieuw maken en 

proberen alles voor iedereen goed in passen.  

Alvast bedankt voor jullie reactie en tot zondag! 

Met sportieve groeten, 

…………… 

Aan het einde/Vlak er na… 

Hoi allen,  

Zoals aangegeven hebben we gisteren met de trainersstaf overlegd over de opzet van de 

trainingsgroepen vanaf de herfstvakantie voor in ieder geval de periode tot de kerstvakantie. We 

hebben speciaal voor de welpen, dat zijn de allerjongsten (geboren vanaf 2010 of later), twee 

momenten waarop er getraind gaat worden:  

- woensdagavond van 17:30-18:30 uur onder leiding van Irene e.a. 

- zondagochtend van 9:30-10:30 uur onder leiding van Bart e.a. 

We stimuleren de welpen om beide trainingen mee te doen, maar je kunt ook kiezen voor 1 keer per 

week op een vaste dag. De groep zal bestaan uit de kinderen van de minicursus die willen blijven 

spelen en een aantal welpen die al iets langer lid zijn bij ons. En natuurlijk voor alle welpen die zich 

nog bij ons willen aansluiten... De trainingen starten weer op zondag 25 oktober.  

Voor de kinderen die bij ons blijven spelen stuur ik in de bijlage alvast het aanmeldingsformulier voor 

TRIAS mee. Deze kan zondag worden ingeleverd of per mail worden opgestuurd (als antwoord op 

deze mail). We laten het lidmaatschap bij aanmelding ingaan op 1 november 2020.  

Wij hebben er zin in! 

Tot zondag! 

Met sportieve groeten,  

…………………  
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Flyer minicursus 
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Flyer – Jeugd algemeen 
 

 

 


