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Agenda

•
•
•
•
•
•

Opening door de NTTB en voorstellen
Terugblik: hoe begonnen we met PingPongPower?
Seizoensplanning
Hoe ziet een PingPongPower les eruit?
Wat zien wij als succesfactoren?
Tot slot

Presentatie wordt ná het congres verspreid!
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•

Camera aan

•

Microfoon mute

•

Hand opsteken

•

Chat gebruiken

•

Microfoon aan als je praat J

Wie nemen deel aan deze bijeenkomst?
Poll: vanuit welke rol neem je deel
aan deze bijeenkomst?
• Ouder
• Bestuurder
• Trainer
• Anders
Poll: Welke afdeling:
• Noord
• Oost
• Holland-Noord
• Midden
• Gelre
• Limburg
• West
• ZuidWest
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Hoeveel jeugdleden heeft je
vereniging?
• 0–5
• 5 – 15
• 15 – 25
• 25 – 40
• 40 – 70
• > 70

Een terugblik

• In 2014 gestart met PingPongPower
• Samenwerking met SRO
• Plan: 1 A4
-

4

Wat is de kern?
Ga snel over tot actie!
“Over twee weken gaan we start”
Focus op de mensen die het gaan doen, niet op de tekst
op papier

Hoe ziet onze seizoensplanning qua
werving eruit?
• Herfstvakantie: Kindertafeltennistoernooi
- Focus verschuift van basisscholen naar BSO’s

• Na de herfstvakantie: Clinics met MJ Tafeltennis
- Week na de herfstvakantie
- 2 dagen
- Instuif

• November/december: Start PingPongPower
- Periode van 6 tot 8 weken
- Extra activiteit rondom Sinterklaas en Kerst

• Maart/april: Kies Je Sport
- Organisatie vanuit de gemeente
- Inhaken op bestaande lokale initiatieven van andere organisaties
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Hoe ziet een PingPongPower les
eruit?
• Maatwerk:
-

Hoeveel kinderen/trainers/hulptrainers?
Leeftijd?
Niveau?
Energie?

• Warming up
• Tafeltennis slagen: forehand/backhand/service
- Veel slagen oefenen
- Ballen goed aangespeeld krijgen

• Spelvormen
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Wat zien wij als de succesfactoren?

•
•
•
•

7

Clinics met MJ, ieder jaar weer
Stempelkaart
Veilige omgeving
Kweek kader

Succesfactor: clinics met MJ Tafeltennis

• Samenwerking met MJ Tafeltennis
- Specialisatie
- Beschikbare materialen
- Beschikbare tijd

• Subsidie van de NTTB
• Ondersteuning met eigen trainers, en jeugdleden!
• Drempel voor scholen is laag: tijdens de gymlessen, op eigen gymlocatie
• Instuif als aanvulling op de gymles
- Dit jaar niet georganiseerd ivm Corona

• Enthousiasmeren voor PingPongPower
- Stempelkaarten/flyers uitdelen

• Zorg voor continuïteit!
- Niet ieder kind “slaat de eerste keer aan”
- Meerdere momenten waarop kinderen kennis kunnen maken met tafeltennis
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Succesfactor: Stempelkaart

• Sparen voor een eigen batje! Het werkt echt!
- Sparen motiveert enorm!

• Grote aantallen
- Kosten beperkt
- Uitdelen, uitdelen, uitdelen
- Stempelkaart kwijt, deel een nieuwe uit!

• Wat voor batje deel je uit?
- Standaard batje, ca € 10,=
- Basis, voldoende om echt te leren tafeltennissen
- Belangrijker: zorg dat de kinderen ergens voor sparen!
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Stempelkaart: Veilige omgeving

• Zorg dat kinderen én ouders zich op hun gemak voelen
• Heet welkom bij de ingang en maak contact!
• Naast trainer voor de kinderen ook iemand verantwoordelijk maken voor oudercontact (vereist
andere kwaliteiten dan een trainer)
Kinderen
•
•
•
•
•
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Ouders

Begin de training zittend
Aandacht!
Ieder op zijn/haar eigen niveau en met zijn/haar
eigen identiteit
Eerst zorgen dat kinderen zich veilig voelen / op
een fijne plek zijn. Daarna komt tafeltennis

•

Maak er tijd en een persoon voor vrij!

•
•
•
•

Schenk (gratis) koffie/thee
Wie zijn de ouders?
Hoe is de thuissituatie?
Wat houdt hen bezig?

Jeugdleden helpen bij het geven van de training.
Interactie tussen kinderen is anders dan de
interactie tussen kind en volwassene

•

Communicatie

•

Ook in Coronatijd: ouders bij de training als dat
voor hen, en de kinderen, prettig is

Succesfactor: Kweek kader

• Eigen jeugdleden helpen mee bij de training!
- Vanaf het begin leer je dat kinderen elkaar helpen om beter te worden
- Teamspirit: je wil er bij zijn!

• Kader is breder dan alleen training geven!
-

Waar is een kind goed in, waar liggen zijn/haar kwaliteiten?
Organisatie van toernooien/evenementen/activiteiten (van klein naar groot)
Verantwoordelijk maken voor (delen van) de organisatie (groeien in rol)
Basistaken: tellen bij basisscholierentoernooi etc.
We doen het met z’n allen!
Voorbeeld: Jeugdranglijsttoernooi

• Focus op lange termijn
• Grote betrokkenheid zorgt voor spreiding
van verantwoordelijkheden.
• Kantine/ontmoetingsruimte is cruciaal
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Wat willen we mee geven?

• Houd je plan kort! Focus op actie met de mensen die het gaan doen
• Focus op de lange termijn!
- Eenmalige activiteit hebben beperkte toegevoegde waarde
- Motiveren en ambitie definiëren: 5 spelers naar Panningen

• Focus niet alleen op kader voor training geven, het is breder. Geef ook
aandacht aan de ouder en het organiseren van toernooien/activiteiten.
• Huur in wat je zelf niet kan/wil ontwikkelen
• Ieder kind (en iedere volwassene) heeft zijn/haar eigen talent
• Onze ambitie: kinderen nog jonger laten instromen
• Coronatijd: Wat kan er wel?
- Veel dicht, dus meer tijd voor tafeltennis
- Zoeken naar andere sporten, individueel vs teamverband
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