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Nederlandse Tafeltennisbond afdeling West, sectie Breedtesport 
Arnoud v. Willigen, 06-18312357, willigen@nttb-west.nl 

afdelingsbestuurslid, portefeuille breedtesport 

Regionale 
technische bijscholing 

 

Datum Dinsdag 22 juni 2010 x. 

Aanvang 19:45 uur, zaal open 19:30 uur, 
einde ca. 22:30 uur 

Locatie Accommodatie Smash Monster, 
Jan Steenstraat 2, 2681 MG  
Monster, www.ttvsmashmonster.nl 

Onderwerp 1. Fysieke training integreren in de 
trainingen  

2. Keuzethema (zie hieronder) 

Docent Janine Huiden 

Geldt voor het 
behoud van 

Trainerslicentie 2 en 3 (vroeger J 
en A) 

 

Trainerslicentiesysteem 
Sinds 1999 is het trainerslicentiesysteem van kracht. Na het behalen van een trainersdiploma dient een trainer 
zijn of haar kennis en deskundigheid op peil te houden door het volgen van technische bijscholingen. Voor het 
behoud van de trainerslicentie dient de trainer voldoende technische bijscholingen te volgen en voldoende 
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training te geven. Voor meer informatie over het trainerslicentiesysteem wordt u verwezen naar het 

trainerslicentiereglement (te downloaden van de website www.nttb.nl of op te vragen bij de NTTB). 

Inhoud van de technische bijscholing 
Stabiliteit, coördinatie en snelkracht zijn belangrijke fysieke elementen als basis voor tafeltennis.  
Veel blessures kunnen worden voorkomen wanneer een tafeltennissersporter in goede conditie verkeert.  
Hierbij is het belangrijk dat een sporter regelmatig aandacht besteed aan kracht- en stabiliteitsoefeningen. 
Door het uitvoeren van kracht- en stabiliteitsoefeningen kan 30% (wetenschappelijk bewezen) van de 
blessures worden voorkomen. Sportspecifieke training voor rompkracht zorgt voor een sterke 
lichaamshouding, sterke buikspieren en een sterke onderrug. Hierdoor kunnen de tafeltennisbewegingen 
beter en explosiever worden uitgevoerd.  
Deze bijscholing is bedoeld voor trainers die training geven aan spelers die minimaal twee keer per week 
trainen. De insteek is fysieke training te integreren in de tafeltennistraining. De avond zal vooral praktisch zijn 
waarbij mogelijke oefenstof wordt aangereikt. Er wordt voornamelijk in de zaal gewerkt.  
 
Naast dit onderwerp zal het 2e (kortere) deel van de bijscholing een keuzeonderwerp zijn, waarbij de 
voorkeur van de meerderheid van de deelnemers mede bepalend is. De keuzes zijn: 

A) Het verbeteren van de motoriek mbv de loopladder (als prachtig trainingsinstrument) 
 De motorische ontwikkelingsmogelijkheden van dit hulpmiddel is door veel sporten ontdekt. Janine 
 Huiden gebruikt dit middel voor coördinatie, balans, snelle voetbewegingen en verbetering van de 
 motoriek als basis voor het tafeltennis. 

B) Droge voetenwerkoefeningen (zonder bal) 
 Zonder bal oefenen is belangrijk maar wordt vaak als saai ervaren. Er zijn leuke vormen waarin 
 droogoefenen toch leuk kan zijn. Een aantal oefeningen zijn geschikt voor de warming-up. 

C) De beste manier om beginners een goede batgrip aan te leren. 
 Een goede batgreep is belangrijk voor het aanleren van slagen. Als uitgangspunt moet het bat goed 
 passen in de hand en moet het duidelijk zijn wat de beste greep is. 
 

Docente Janine Huiden 
Janine Huiden is sinds 1986 trainer en heeft bij verschillende verenigingen training gegeven. Verder heeft zij 
afdelingstraining in zowel de afdeling Zwolle als in de afdeling het Gooi gegeven. Janine was bondscoach 
voor sporters met een beperking. Als coach behaalde zij verder met het meisjesteam van de Korenbeurs in 
1996 een tweede plaats van Nederland. Momenteel is zij hoofdtrainer van de Salamanders en verzorgt zij 
met een groep trainers en coaches de opleiding van jeugdspelers. Lange tijd speelde Salamanders onder 
haar leiding bij de heren op een hoog niveau (eredivisie en 1

e
 divisie) en de jongens landelijk A en 

kampioensgroep. Een hoogtepunt was het bereiken van de tweede plaats van Nederland van het 
jongensteam in 2007. Janine heeft de op een na hoogste trainerslicentie: B.  
Het hoogste wat Janine als speelster heeft bereikt is eredivisie dames, een halve finaleplaats bij de NK-A 
dubbel, een tweede en derde plaats bij de B-meerkampen en finaliste van de NK-B.  
Als docente heeft Janine enkele tafeltennis opleidingen gegeven waaronder de jeugdtrainersopleiding. 
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Praktische bijscholing 
U dient sportkleding en tafeltennisschoenen mee te nemen. Als uw eigen conditie als trainer niet goed 
genoeg is om de hele avond actief mee te doen of u kunt helemaal niet meedoen, kunt u dat invullen op het 
aanmeldingsformulier. Zonodig worden er spelers gevraagd die de oefenstof voor kunnen doen. 
 

Aanmelding 
Aanmelden dient per email of schriftelijk te gebeuren met behulp van het aanmeldingsformulier hieronder. 
Het is belangrijk dat u zich vooraf aanmeldt i.v.m. de planning. Email of stuur het ingevulde 
aanmeldingsformulier naar ondergetekende  
  

Kosten 
De kosten bedragen € 7,50 per persoon voor leden van de V V T T (Vereniging van tafeltennistrainers, 

website  www.vvtt.nl) en € 10,- voor niet-leden. Dit bedrag is inclusief een gratis koffie of thee bij 
binnenkomst. U krijgt een email over de wijze van betaling. 

Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur van de NTTB afdeling West, 
Arnoud van Willigen, afdelingsbestuurslid, portefeuille breedtesport, 
email: willigen@nttb-west.nl 

AANMELDINGSFORMULIER 
 

Regionale  
technische bijscholing 

 

22 juni as. bij Smash in Monster 
 
Naam  
Emailadres  
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Bondsnummer  
Vereniging  
Lid van de V V T T ja/nee 
Trainerslicentie geen / 1 / 2** / 3** / 4** 
Eigen conditie Kan het 2 uur volhouden* / Kan het 50% van de tijd 

volhouden* / Doet zelf niet actief mee* 

Keuzethema  
(kies er 2 in volgorde van 
voorkeur) 

A) Het verbeteren van de motoriek mbv de loopladder (als prachtig 
trainingsinstrument) 
B) Droge voetenwerkoefeningen (zonder bal) 
C) De beste manier om beginners een goede batgrip aan te leren. 

**: komt overeen met de vroegere 2=J, 3=A, 4=B licentie 

* :   graag goed invullen zodat u een gepaste bijscholing kunt volgen 
 

Handtekening:  Datum:  

 
Emailen naar ondergetekende of opsturen naar Diabellistraat 7, 2901 KC, Capelle aan den IJssel. 
 

!!! inschrijving verplicht tot betaling !!! 


