
CLINIC PROJECT SLIMMER 
 
Donderdagavond 18 juli 2013 hebben diverse TAVERDO-leden de tafeltennissport en de vereniging 
gepresenteerd aan een groep mensen, die een verhoogd risico hebben op diabetes type 2. Zij nemen 
deel aan het project “SLIMMER”. Hierin werken GGD, gemeente Doetinchem, Caranscoop en 
huisartsen-  en fysiotherapiepraktijken samen om mensen te begeleiden bij voeding en bewegen. Dit 
project, dat een looptijd kent van tien maanden, loopt  eind augustus af. Tijdens het project werden 
sporten aan de deelnemers voorgesteld, waaruit ze een top drie konden samenstellen. Tafeltennis 
was er hier één van. Om deze reden is TAVERDO benaderd met de vraag een clinic te verzorgen voor 
deelnemers aan project SLIMMER. 
 
Reden voor TAVERDO om op dit verzoek in te gaan zijn: meer bekendheid  geven aan de sport 
tafeltennis en de vereniging TAVERDO, met het doel leden te werven. Daarnaast proberen we door 
verzorging van een clinic voor het project tijdens het jubileumjaar enige publiciteit te krijgen wat 
onze naamsbekendheid ten goed komt. 
 
Naast deelnemers en onze eigen leden waren er ook vertegenwoordigers aanwezig vanuit de GGD en 
vanuit de fysiotherapiepraktijk, om te kijken hoe we een en ander op zouden pakken. Van de tien 
aanmeldingen bleken er uiteindelijk 6 deelnemers over te zijn gebleven, wat zorgde voor een goede 
mix tussen deelnemers en leden. 

 
Voorzitter Frank Helmer 
verrichtte de opening 
van de clinic; hij heeft 
de deelnemers welkom 
geheten en in het kort 
algemene zaken over de 
vereniging en het 
avondprogramma 
verteld.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierna werd door Frank 
Helmer en Joop Scheers 
een demonstratie 
gegeven, waarbij Remy 
Menting de uitleg 
verzorgde (de gebruikte 
materialen, de opslag, de 
verschillende soorten 
slagen, de telling en het 
voetenwerk) Een goede 
uitleg, die – door tennis- 
spelregels of oude tafel-
tennisspelregels – ook 
nog tot vragen leidde bij 
de deelnemers.   

 



 
Na deze demo was het tijd voor de deelnemers om zelf aan de slag te gaan. Het deelnemersaantal 
lag iets lager dan verwacht; dit bood echter de mogelijkheid om de deelnemers één-op-één door 
TAVERDO-leden te begeleiden, waardoor ballen zo goed mogelijk aangespeeld werden en er  
makkelijker tips gegeven konden worden. 

 

  
Aangezien het die donderdag behoorlijk warm was, waren de deelnemers al aardig bezweet toen we 
een pauze inlasten. Tijdens de pauze heeft Jan-Willem Berends verder uitleg gegeven over wat het 
inhoudt om lid te zijn van TAVERDO. 
 
Na de pauze was er weer gelegenheid te spelen, waarbij er nu ook de mogelijkheid was de robot als 
tegenstander te hebben. Hier is door een aantal deelnemers gebruik van gemaakt. 
Om half tien werd de avond afgesloten door Frank Helmer, die de deelnemers bedankte voor hun 
aanwezigheid en actieve deelname aan de clinic. 
 
Alle TAVERDO-leden, die deze avond aanwezig waren en hebben meegeholpen waren unaniem 
enthousiast over het verloop. Of het qua ledenaanwas een positief resultaat oplevert, moeten we 
nog afwachten, maar TAVERDO als tafeltennisvereniging heeft zich prima kunnen profileren. Ook de 
aanwezige vertegenwoordiger van de GGD sprak lovende woorden over het totaalprogramma en de 
begeleiding van de deelnemers aan project SLIMMER. 
 
 



Naast de clinic werd er 
op deze avond nog 
stilgestaan bij het 
vijftigjarig jubileum als 
lid van de NTTB van Jaap 
Visser, met zijn tachtig 
jaar nog altijd een zeer 
actief TAVERDO-lid en 
competitiespeler. Een 
verraste Jaap Visser 
ontving de NTTB-attentie 
uit handen van 
TAVERDO-secretaris 
Yvonne Menting.  
Jaap, nu op naar het 
zestigjarig bondslid-
maatschap! 

 
 


