Try-Out Bowling levert enthousiaste jeugdleden op
Januari 2014
Vereniging: Bowlingvereniging Tilburg
Initiatief: inspelen op gemeentelijk project ‘Try-Out Sports’ door basisschoolleerlingen
een kennismaking met bowlen aan te bieden.
Veel verenigingen doen hun best om jeugdleden binnen te halen, zo ook
Bowlingvereniging Tilburg. Zij hebben daar echter een interessante ingang voor
gevonden: een sportstimuleringsproject dat door Sportbedrijf Tilburg wordt gefaciliteerd
en waarmee basisschoolleerlingen van groep 5 t/m 8 in drie weken kennismaken met
bowling.
Drie zaterdagen
“Een mooi systeem”, vindt Cees Hennen. “Het Sportbedrijf brengt een gids uit waarin alle
aangeboden try-outs staan. Zij verwerken ook de aanmeldingen en zorgen voor plaatsing
bij de verenigingen. Deelnemers betalen €5,-. Voor die prijs verzorgen wij drie
zaterdagen een clinic. Zo’n try-out van drie weken doen we vijf keer per jaar. Overigens
bepalen we zelf per keer het maximum aantal deelnemende kinderen.”
Jeugdleden geven voorbeeld
Niet alleen voor de vereniging, maar ook voor de bowlingondernemer is dit interessant.
“Dat blijkt wel uit het feit dat zij de banen gratis beschikbaar stellen”, vertelt Cees
Hennen verder. Er wordt gespeeld zonder bumpers en er is een opbouw in de drie lessen.
De try-out wordt verzorgd door gekwalificeerd kader. “Wij hebben twee assistent
bowlingtrainers en één bowlingtrainer ‘nieuwe stijl’. Ook zijn er jeugdleden aanwezig die
oefeningen voordoen. In ruil voor extra trainingsfaciliteiten is met hen afgesproken dat
ze minimaal drie keer per jaar helpen bij de try-outs.” Daarnaast is er altijd minimaal één
bestuurslid aanwezig die vragen van ouders kan beantwoorden. Hennen: “Ook zij worden
expliciet aangesproken en krijgen uitleg over de bowlingsport en de vereniging.”
Prijs: gratis meetrainen
Om ook een competitie-element aan de try-out toe te voegen wordt in de derde les een
game gespeeld. “De drie beste jongens en meisjes mogen ieder drie keer gratis komen
meetrainen. De rest is natuurlijk ook van harte welkom: zij kunnen na de try-out tegen
het reguliere tarief van €4,50 per les twee keer meetrainen. Daarna moeten ze beslissen
of ze lid willen worden van de vereniging. Ze kunnen dan de keuze maken om gewoon te
bowlen, onder begeleiding te bowlen of met de jeugd mee te spelen.”
Succesverhaal
Een groot deel van de jeugdselectie van Bowlingvereniging Tilburg is voortgekomen uit
de Try Out Bowling. Hennen: “Dat is natuurlijk geweldig! Een ander bijkomend effect is
dat er soms ook ouders en zelfs opa’s en oma’s lid worden. Een mooi resultaat wat ons
absoluut stimuleert om door te gaan met dit succesverhaal.”
Voor meer informatie: www.bowlingverenigingtilburg.nl

