
1ste zomerstage van TTC Ninove

Vorige week (do 14-08 en vr 15-08) organiseerde TTC Ninove de allereerste zomerstage voor 
jeugdspelers. Gedurende de afgelopen Coronamaanden konden we niet voluit trainen en hing onze 
palet noodgedwongen eventjes aan de haak.
Zodra de club groen licht kreeg om het balletje opnieuw op te pakken, zochten we een manier om 
de gemiste trainingsmomenten toch ietwat te compenseren. Uiteraard mits in acht name van enkele 
veiligheidsvoorschriften. 

De trainers van TTC Ninove sloegen de netwerkverbindingen in elkaar (lees: vergaderden via 
videocall) en dit resulteerde in een boeiend 2-daags programma met tafeltennis-plezier, tafeltennis-
techniektraining, tafeltennis-spelletjes, tafeltennis-peptalk, tafeltennis-denkwerk, tafeltennis-
zweetenpufwerk, tafeltennis-onnozeldoen, tafeltennis-fysiek, enz.

De inschrijvingen liepen vlot binnen – en dit voor het eerst via een online formulier. De intrinsieke 
bedoeling om ons 2-daags trainingsfestijn af te sluiten met de Beker van de Voorzitter viel in het 
Covid19-water. Om organisatorische redenen mocht dit niet doorgaan. Ergens wel begrijpelijk want 
dit jaarlijkse feestje kent geen grenzen. De anciens kunnen dit beamen. Maar... uitstel is geen afstel.

Onze jeugdige atleten hebben zich uitgeleefd, hebben plezier gemaakt en vooral: ze hebben 
vooruitgang geboekt in hun tafeltennis. En dit is nu een ruim begrip. Als trainers willen we steevast 
meegeven aan de jeugd dat tafeltennis zoveel meer is dan op een balletje slaan. Wij spelen dan ook 
geen pingpong. Tafeltennis vraagt inzet. Inzet leidt naar een overwinning. 

Tafeltennis is voor ons:
een technische sport
en
een tactische denksport
en
een gezondheids engagement
en
een spel
en
een competitiesport
en
een spel met waarden.

Met grote fierheid zien we als trainer dat de jeugdspelers van TTC Ninove ons verhaal volgen en er 
een grote honger is naar meer. Meer tot.... tot … wie weet. Als ieder het beste van zichzelf geeft, 
dan is the sky misschien geen limit.
Het was een top-2daagse-stage, maar ze is niet gestopt na 2 dagen....
Tafeltennis stopt niet. Tafeltennis zit in je hoofd.



Afbeelding 1: Zomerstage TTC Ninove 2020






