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INHOUD TECHNISCHE BIJEENKOMST 
 
VRIJDAGMIDDAG 15.15–17.45 UUR 
Wat zijn voor een jong talent en aankomend topper de basisvoorwaarden om een succesvolle topspeler / 
speelster te worden? Bij elke nieuwe lichting zijn er geroemde talenten, maar het is weinig talenten gegeven 
om hun status om te zetten in internationale topper, de meesten blijven steken in het eeuwig talent. Werd 
Trinko Keen al snel een talent genoemd? Wie namen voor hem de beslissingen op jonge leeftijd, op welk 
moment was er samenspraak met trainers en coaches, welke conclusies trok hij op welk moment die hem tot 
de internationale topper maakten die hij is?  
Wat vindt hij zelf doorslaggevende beslissingen in zijn tafeltennisloopbaan? Zijn er beslissingen genomen die 
hem geremd hebben in zijn ontwikkeling, had hij een nog betere speler kunnen zijn? Vragen ter lering van het 
trainersgilde, die maar door één persoon kunnen worden beantwoord. In het middagprogramma zal Trinko 
Keen discussiërend aangeven wat voor hem de basisvoorwaarden zijn geweest die hem tot topspeler 
hebben gemaakt. 
 
 
VRIJDAGAVOND 18.45–21.00 UUR 
Forumdiscussie 
In het avondprogramma zal een forumdiscussie worden gehouden. Het onderwerp van deze discussie sluit 
aan op het middagprogramma, maar gaat dieper in op de rolverdeling tussen clubtrainers en bondstrainers in 
de verschillende ontwikkelingsfases van een topsporter. Behalve Trinko zullen Achim Sialino (technisch di-
recteur NTTB) en Peter Joëls (trainer TOGB) aan deze forumdiscussie deelnemen. De voorzitter van de 
VVTT, Luc Janssen, zal als discussieleider optreden. 
 
 

 

INLEIDER 
 
Trinko Keen behoort al jarenlang tot de wereldtop. Verschillende malen 
stond hij op de wereldranglijst bij de beste 20 spelers van de wereld. Hij nam 
driemaal deel aan de Olympische Spelen en ontelbare keren aan EK’s en 
WK’s. Hij behaalde in 1998 in Eindhoven de bronzen medaille tijdens de EK. 
 

 
 
LICENTIE 
Het volgen van de bijeenkomst is voor B- en C-licenties de gelegenheid om te voldoen aan een van de eisen 
tot het behoud van de licentie. 
 
AANMELDING 
Aanmelden dient per e-mail of schriftelijk te gebeuren met behulp van bijgaand aanmeldingsformulier. Het 
is belangrijk dat u zich - in verband met de organisatie - tijdig aanmeldt. 
Mail of stuur het ingevulde aanmeldingsformulier naar: Luc Janssen, Nieuwstraat 17, 3111 JN  Schiedam, tel. 
06 – 10709085, e-mail  luc@vvtt.nl 
Het maximale aantal deelnemers is 40. 
Bij overinschrijving hebben B- en C-trainers voorrang. 
De inschrijving sluit op 2 april 2007. 
 
KOSTEN 
De kosten moeten vooraf worden betaald en bedragen € 25,-- voor leden en € 60,-- voor niet-leden van de 
VVTT. Dit bedrag is inclusief diner, koffie en thee. 
De deelnemersbijdrage dient overgemaakt te worden op girorekening 303222 of op bankrekening 
55.37.32.986 ten name van penningmeester VVTT, Poortersdreef 1, 3824 DL Amersfoort, onder vermelding 
van 6 april 2007. De deelnemersbijdrage dient uiterlijk 3 april 2007 op de giro- of bankrekening van de VVTT 
te zijn bijgeschreven. 

 



AANMELDINGSFORMULIER VOOR DE 
TECHNISCHE BIJEENKOMST 

met de thema’s  
 

BASISVOORWAARDEN VOOR SUCCESVOL TOPTAFELTENNIS 
EN 

ROLVERDELING BONDS- EN CLUBTRAINER 
 

op 
vrijdag 6 april 2007 

 
Nationaal Sportcentrum Papendal, bij Arnhem 

 
Ondergetekende zal deelnemen aan de technische bijeenkomst van de VVTT op vrijdag 6 
april 2007. Ik heb de verschuldigde bijdrage van € 25,-- voor leden of € 60,-- voor niet-
leden van de VVTT overgemaakt op giro 303222 of bankrekening 55.37.32.986 t.n.v. pen-
ningmeester VVTT te Amersfoort. 
 
NAAM: 
 

 

ADRES: 
 

 

POSTCODE EN WOONPLAATS: 
 

 

TELEFOON: 
 

 

E-MAIL: 
 

 

VERENIGING: 
 

 

BONDSNUMMER: 
 

 

LID VVTT: JA / NEE 
 

 

SOORT LICENTIE (INDIEN VAN TOEPASSING): 
 

 

 
Mail of stuur dit formulier uiterlijk 2 april 2007 naar Luc Janssen, Nieuwstraat 17,  
3111 JN Schiedam, tel. 06 - 10709085, e-mail  luc@vvtt.nl 
 
DATUM: 
 

 

HANDTEKENING: 
 

 

 
 

INSCHRIJVING VERPLICHT TOT BETALING 


