
Maart gratis trainingsmaand 
bij Tafeltennisvereniging Arnemuiden

Spinnen, tikken, of juist sneaky serveren. Wilbert Poppe weet er alles van. 
De geboren en getogen ‘erremuenaer’ (32) klopte twintig jaar geleden bij 
Tafeltennisvereniging Arnemuiden aan om een keer een balletje te slaan, 
om er vervolgens nooit meer weg te gaan. Inmiddels speelt hij alweer 
enkele jaren in het eerste seniorenteam en geeft hij training aan de jeugd.

“Veel leden van onze tafeltennisvereniging zijn al jaren lid. Met een eigen 
gebouw zijn er veel mogelijkheden om te trainen en vrij te spelen en 
daardoor is er in de loop der jaren een echte vriendengroep ontstaan”, 
vertelt Wilbert, enthousiast.

Bij Tafeltennisvereniging Arnemuiden zijn een viertal seniorenteams 
actief. Na de voorjaarscompetitie organiseert de club al 38 jaar op rij een 
meerdaags toernooi waar veel seniorenspelers uit het zuidwesten van 
het land aan meedoen. Door het jaar heen worden er allerlei toernooien 
en andere activiteiten georganiseerd buitenom het tafeltennisseizoen. Zo 
staat de vereniging niet alleen bekend om de sportieve prestaties, maar 
zeker ook als gezelligheidsvereniging.

Het aantal jeugdspelers is de laatste jaren teruggelopen, maar Wilbert 
is samen met de andere trainers van plan de jeugdafdeling een nieuwe 
impuls te geven. “Het is een flitsend en snel spel, maar toch is het basisspel 
verrassend eenvoudig. Niet zelden worden kinderen na een vakantie op de 
camping enthousiast gemaakt voor deze sport.”

“De voordelen van het spelletje zijn talrijk. Je beweegt meer dan veel 
mensen op het eerste gezicht denken. Je speelt alleen, maar tegelijk ook 
in teamverband. De sport is niet blessuregevoelig, relatief goedkoop en er 
zijn heel veel spelstijlen”, somt Wilbert op. “Daarbij is het een sport voor 
jong en oud, je kunt er op elke leeftijd mee beginnen. We zijn er voor wie 
recreatief een balletje wil slaan, voor trainingsbeesten die de top willen 
bereiken en voor iedereen die zich daar tussen beweegt.”



Voor iedereen die de tafeltennissport eens wil ervaren, organiseert TTV 
Arnemuiden in maart een gratis tafeltennismaand om te ervaren of tafeltennis 
ook iets voor hem of haar is. Meld je aan via wilbert_poppe@hotmail.com 

Jeugd: donderdag 5, 12, 19 en 26 maart van 19.00 – 20.00 uur
Senioren recreatief: woensdag 4, 11, 18 en 25 maart vanaf 20.00 uur
Senioren competitief: donderdag  5, 12, 19 en 26 maart vanaf 20.00 uur

Locatie: Matchpoint ’82, Korenbloemlaan 3, Arnemuiden. www.ttvarnemuiden.nl 
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