Verslag jeugdcommissie 2022
Naast het volgen van de reguliere trainingen, kon onze jeugd het afgelopen jaar ook op twee
andere momenten haar ‘tafeltennis-hart’ ophalen.
Om te beginnen organiseerde de commissie het allereerste ‘Combi-toernooi’, een
samenwerking tussen TTV YOS uit Ysbrechtum en Delta Impuls (bij beide clubs is Arnoud
jeugdtrainer). Op 26 maart verzamelden alle niet competitie-spelende spelertjes van beide
verenigingen zich in de hal aan de Veluwelaan. Daar maakten zij (samen met alle ouders)
kennis met de spelregels, de puntentelling én het spelen van wedstrijden. De A-categorie
werd winnend afgesloten door Kwint (Delta Impuls), de B-categorie door Bas (YOS). Het
toernooi viel dusdanig in de smaak - bij spelers, ouders én clubs - dat het (wat de
jeugdcommissie betreft) in 2023 wederom op de agenda komt te staan. Wellicht krijgen dan
ook jeugdleden van TTV ODI en TTV Drachten de kans om mee te spelen.
Zeven weken later (14 mei) deden alle jonge Delta Impuls-spelers een gooi naar de clubtitels
van 2022. Bij de clubkampioenschappen was een ‘special guest’ aanwezig: meervoudig
Nederlands kampioene Shuo Han Men (zus/dochter van onze leden Zihan en Junping Hou).
Zij deed mee aan het traditionele gezamenlijke inspeeluurtje, zodat iedereen een balletje
tegen haar kon slaan. Na dit bijzondere begin werd iedereen op niveau ingedeeld. In de Acategorie speelden Arko en Joël een finalewedstrijd. Door de ‘best-of-seven’ winnend af te
sluiten was het uiteindelijk Arko die de wisselbeker in Heerenveen hield. De B-poule werd
een prooi voor Lara. Zij hield al haar concurrenten op afstand, waaronder de nummer twee
Levi.
Naast de activiteiten voor onze eigen jeugd, organiseerden wij de door corona uitgestelde
tweede tafeltennis-gymles voor leerlingen van de OBS (De Route) en de CBS (Spring). Met
over de hele dag verdeeld zo’n 150 kinderen was het op 17 mei een gezellige drukte. In de
eigen hal maakten leerlingen op verschillende manieren kennis met de club en de sport. Aan
het einde kreeg iedereen een flyer met tafeltennisballetje mee naar huis. In totaal zijn er
drie kinderen hun balletje uit komen proberen, waarvan er één lid is geworden. Dat is
vooralsnog weinig, maar de ervaring is dat zulke activiteiten na langere tijd tóch resultaat
opleveren. Het was goed om te zien dat er vanuit de club voldoende hulptroepen aanwezig
waren. Hopelijk kunnen wij vaker een beroep op hun doen.
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