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Oud-international coacht
tafeltennissers in Mantgum
MIRJAM BOOT

Ondanks de warmte werd er gisteren
geconcentreerd getraind in multi-
functioneel centrum De Wjukken.
Acht deelnemers hebben zich opge-
geven voor het trainingskamp van
Anne Vlieg, oud-international en
-bondscoach tafeltennis.

,,We hadden plek voor tien, maar
vier tafels is eigenlijk wel mooi. Nu
hebben we meer ruimte en is er
meer individuele aandacht voor de
deelnemers’’, vertelt Johan Vogel-
zang, voorzitter van de Mantgumer
Tafeltennisclub MTV’14 en organisa-
tor van het trainingskamp.

Van de deelnemers komt er één
uit Mantgum, de rest komt van bui-
ten het dorp. Het trainingskamp is
gisteren begonnen en duurt nog tot

MANTGUM Menige plaats zorgt voor
zomervermaak met spelweken. In
Mantgum doen ze het even anders.
Daar pakken ze de tafeltennisbat op
met oud-international Anne Vlieg.

en met zaterdag. Vlieg leert de deel-
nemers alles over opslag, effectser-
vice, back- en topspin, indraaien.
,,Aan het voetenwerk besteden we
vandaag wat minder aandacht, daar
is het te warm voor’’, vertelt Vogel-
zang. Ook geeft Vlieg een meerbal-
lentraining en worden video-opna-
mes van de spelers gemaakt.

De oudste deelnemer is Johan
Dijkstra uit Leeuwarden (68). ,,Hier
leer ik veel van. Een trainer die weet
waar hij het over heeft’’, aldus Dijk-
stra. Jan van de Berg (60) uit Sneek
doet al veertig jaar aan deze sport.
,,En ik heb nog steeds de drive om be-
ter te worden.’’

‘Op het recreatieve
niveau zie je de
mensen nog
plezier hebben’

Jeugdspeler Henk Jansma uit Fra-
neker is met zijn vijftien jaar de jong-
ste deelnemer. Hij traint bij FTTC en
gaat komend seizoen landelijke
competitie spelen. Dat er onder de
jeugd weinig animo is voor de tafel-
tennissport, vindt hij jammer. ,,Als
je beter wordt, moet je al gauw naar
een andere club om voldoende te-
genstand te kunnen vinden.’’ Ook de
doorstroom is gering. Volgens Dijk-
stra gaan er van de tien junioren
maar twee door.

Vlieg, geboren en getogen in het
Ferwert, doet dit vooral omdat hij
deze breedtesport aandacht wil ge-
ven. ,,Ik heb altijd in de top meege-
draaid, maar juist op het recreatieve
niveau zie je de mensen nog plezier
hebben in de sport en het spel zelf, in
plaats van alleen maar willen win-
nen.’’

Vlieg vertelt dat het zijn passie is
om mensen iets te leren, op alle ni-
veaus. ,,Ik ben over de hele wereld ge-
weest en nu ben ik Mantgum, dat is
leuk.’’
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