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‘Tafeltennis is allerminst een kinderachtige sport’

Door Tim van Sintfiet

Maandenlang zwoegden de vrijwilligers van TTC De Kluis uit Geleen om hun
accommodatie een nieuwe uitstraling te geven. Zo werden muren voorzien
van een verse lik verf en kreeg de kantine nieuw meubilair. „Met deze
upgrade hopen we nu klaar te zijn voor de toekomst.”

 - Wethouder Andries Houtakkers heropende de opgewaardeerde

sporthal onlangs symbolisch door een lintje door te knippen.

GELEEN

Voorzitter Arold Gijsen vertelt dat de aanpassingen broodnodig waren. „In

1984 bouwden we deze accommodatie met onze leden, maar sindsdien is er

nauwelijks meer iets veranderd. De muren waren bijvoorbeeld nog volledig in

de stijl van toen. Alles was groen en bruin.”

De ruim honderd leden van de tafeltennisclub spelen vanaf nu hun potjes in

een gelikte hal in moderne en eigen clubkleuren. „Maar ook andere

verenigingen kunnen nu makkelijker gebruikmaken van de locatie. We zijn

veel aantrekkelijker en duurzamer geworden”, zegt een trotse voorzitter.

Arold Gijsen van TTC De Kluis.  
© FRANÇOISE PETERSEN
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Die duurzaamheid geeft hij ook graag mee aan de leden. „Daarmee willen we

ons profileren, want het is zeker in deze tijd heel belangrijk. Onze deur staat

figuurlijk altijd open, maar letterlijk laten we hem zeker in de winter liever

dicht. Dat scheelt veel stookkosten.”

Enthousiasmeren

De moderne uitstraling die de verbouwing heeft gecreëerd, moet voor nieuwe

aanwas gaan zorgen bij de club die volgend jaar zestig jaar bestaat. Daarvoor

werd ook de begroeiing rond het pand gesnoeid door de gemeente. „Vanwege al

het hoge struikgewas wisten veel mensen niet eens waar onze faciliteit lag.

Vanaf de weg kun je het pand nu goed zien liggen.”

De voorzitter hoopt vooral de jeugd te enthousiasmeren. Nu heeft de club

slechts vijftien jeugdleden en is vooral de groep 55-plussers erg groot. Om

jongeren te bereiken gaat de vereniging regelmatig langs op scholen en worden

clinics en gerichte trainingen georganiseerd.

Thuis voelen

„We willen de jonge generatie graag van de bank a�rijgen. En waar de jeugd

voorheen nog afgeschrikt kon worden door de gedateerdheid, zullen ze zich nu

eerder thuis voelen.”

Dat jongeren nog wel eens ‘geplaagd’ worden als ze tafeltennissen kan Gijsen

niet begrijpen. „Het is een moderne sport die, zo is wetenschappelijk bewezen,

ook nog eens erg goed voor je ontwikkeling én gezondheid is. Helaas wordt

tafeltennis door velen onderschat en afgedaan als ‘campingsport’. Maar het is

allerminst een kinderachtige sport. Met onze nieuwe frisse accommodatie zijn

wij klaar om dat aan de buitenwereld te tonen.”


