
Waarom een opleiding tafeltennisbegeleider-1? 
Tafeltennis kan en wil beter scoren op het gebied van jeugdbegeleiding. Dat bleek enige tijd geleden 
nog uit een onderzoek. Binnen de nieuwe opzet van opleidingen willen we daar nadrukkelijk iets aan 
gaan doen: vandaar de opleiding tafeltennisbegeleider-1. Begeleiden omvat veel verschillende 
elementen. Bij de ene begeleider zal dit goed in orde zijn, maar een andere begeleider is mogelijk 
ergens minder in bedreven. Tijdens de opleiding komen veel aspecten van begeleiden aan de orde.  
 
 
Voor wie? 
De opleiding is interessant voor meerdere doelgroepen. Ouders die gevraagd worden om hun kind te 
begeleiden bij een toernooi of competitiewedstrijd zullen hier zeker veel kennis opdoen. Ook (jonge) 
senioren die graag een jeugdteam willen begeleiden worden goed op weg geholpen. Wie aspiraties 
heeft om een team op hoger niveau te coachen zal hier weinig over het onderwerp vinden. Voor deze 
mensen biedt de NTTB diverse trainersopleidingen aan. Zie hiervoor de website van de NTTB 
(www.nttb.nl). 
 
 
Waaruit bestaat de opleiding tafeltennisbegeleider-1? 
Deze laagdrempelige opleiding bestaat, zoals alle opleidingen, uit 3 delen: 
 
 
1)  Het zelfstandig doornemen van informatie 
 
Voor deze opleiding ontvangen de deelnemers een boekje dat zeer veel achtergrondinformatie bevat 
over het begeleiden van jeugd bij tafeltenniswedstrijden. Er worden praktische opmerkingen gemaakt 
over de gang van zaken bij competitiewedstrijden en bij deelname aan toernooien, maar ook wordt 
ingegaan op de pedagogische kant met zelfs een stukje mentale begeleiding.  
Voor het geval er een ongelukje gebeurt wordt er zelfs ingegaan op EHBO zaken. De deelnemers 
ontvangen dan ook een boekje over EHBSO (Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen). Een handig boekje  
dat niet mag ontbreken in een sporttas! Kortom, altijd handig om bij te hebben. 
 
 
2)  Het bijwonen van twee bijeenkomsten 
 
Voor tafeltennisbegeleider-1 gaat het slechts om twee bijeenkomsten van 3 uur. Tijdens de 
bijeenkomsten wordt de stof uit de boekjes niet herkauwd, maar worden onder leiding van een 
ervaren docent thema’s met betrekking tot begeleiden aangesneden.  
Maar ook ‘tafeltennis in de praktijk’ komt aan bod! Door hier met elkaar over te praten krijgen die 
onderwerpen een heel andere dimensie. Bovendien is het leuk om met andere begeleiders kennis te 
maken. Je kunt dan tevens beluisteren hoe het er bij andere verenigingen aan toe gaat. 
 
 
3)   Het uitvoeren van praktijkopdrachten 
 
De deelnemer dient bij de eigen vereniging een aantal opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten,  
die bij de NTTB ingediend dienen te worden, zijn zo gekozen dat ze passen bij de kerntaken waar 
een jeugdbegeleider voor komt te staan: 
 

o het begeleiden van sporters met oog voor veiligheid en hygiëne 
 

o het regelen van wedstrijdzaken 
 

o het helpen bij het organiseren van activiteiten 
 
Bij iedere rubriek passen opdrachten die er in het algemeen voor bedoeld zijn om er iets over op 
papier te zetten en de onderwerpen tevens te bespreken met een kaderlid van de vereniging. 
 
 
 
 
 
 



Waar en wanneer? 
De opleidingen worden georganiseerd op de onderstaande locaties: 
 

Plaats: Data: Locatie: Docent: 

Oudkarspel Woensdag: 
  9 maart 2011 
30 maart 2011 
(aanvang: 19.30 uur) 

TTV Spirit 
Oeverzegge 4 
1724 TZ  OUDKARSPEL 
Tel.: 0226-315646 

Joke Wijker 

Tilburg Woensdag: 
16 maart 2011 
30 maart 2011 
(aanvang: 19.30 uur) 

TTV Tios ‘51 
Bladelstraat 2a 
5043 CZ  TILBURG 
Tel.: 013-5711139 

Selma Straatman 

Delft Woensdag: 
16 maart 2011 
6 april 2011  
(aanvang: 19.30 uur) 

TTV Phoenix (Sporthal Brasserskade) 
Sportring 1 
2616 LK  DELFT 
Tel.: 015-2131778 

Bart Bosgoed 

Assen Woensdag: 
23 maart 2011 
13 april 2011 
(aanvang: 19.30 uur) 

TTV Assen (Sporthal De Spreng) 
Vredeveldseweg 57 
9404 CC  ASSEN 
Tel.: 06-41028236 

Peter Hanning 

Geleen Maandag: 
11 april 2011  
  2 mei 2011  
(aanvang: 19.30 uur) 

TTV Kluis (Jos Meijshal) 
Jos Klijnenlaan 709 
6164 AP  GELEEN 
Tel.: 046-4753884 

Jos Meijs 

Nijmegen Zaterdag: 
12 maart 2011 
2 april 2011 
(aanvang: 09.00 uur) 

TTV Tafeltennis Nijmegen 
Luciaweg 9 
6523 NK  NIJMEGEN 
Tel.: 024-3888675 

Linda Rieken 

Utrecht Zaterdag: 
19 maart 2011 
  2 april 2011 
(aanvang: 09.30 uur) 

TTV SVE  
Loevenhoutsedijk 4 
3552 XE  UTRECHT 
Tel.: 030-2616970 

Jacob ten Have 

Wierden Dinsdag: 
15 maart 2011  
  5 april 2011  
(aanvang: 19.30 uur) 

TTV Effekt ’74 (Sporthal ’t Noordbroek) 
Marjoleinlaan 43 
7641 EN  WIERDEN 
Tel.: 0546-574085 

Irene Faber 

 
 
Afsluiting 
Een ieder die het afgesproken aantal opdrachten indient, hier een voldoende voor scoort en in het 
bezit is van het bewijs van deelname aan de bijeenkomsten (het afgetekende voorblad van het 
werkboek), ontvangt het certificaat Tafeltennisbegeleider-1.  
U staat dan geregistreerd als Tafeltennisbegeleider. Van tijd tot tijd zal er vanuit de NTTB contact met 
u worden gezocht om te horen hoe het begeleiden u vergaat. 
 
Contact onderhouden met geslaagden heeft een drieledige bedoeling: 
 
  -  de opleiders horen wat er speelt op het gebied van begeleiden en kunnen die  
       informatie eventueel verwerken in toekomstige opleidingen. 
 
  -  de begeleider kan nog eens terugkomen op zaken die tijdens de opleiding werden  
      genoemd of geschreven en daar vragen over stellen. 
 
  -  tevens zou het hebben van contact wel eens een bindende werking kunnen hebben  
      en dat zou in ieders belang kunnen zijn. 
 
 
 
 
 
 



Kosten 
De deelnamekosten voor de opleiding tafeltennisbegeleider-1 bedragen € 50,00 per persoon. Voor dit 
bedrag ontvangt u de genoemde boekjes, informatie over de uit te voeren opdrachten en het recht om 
deel te nemen aan de twee bijeenkomsten. Voor eventuele subsidiemogelijkheden (teruggave in de 
kosten) kunt u navraag doen bij uw vereniging, afdeling of gemeente. Niet geschoten is altijd mis! 
 
 
Algemene voorwaarden 
Op alle opleidingen van de NTTB zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Hiervoor verwijzen 
wij u naar onze website (www.nttb.nl � opleidingen � informatie).  
 
 
Aanmelden 
Indien u aan één van de opleidingen tafeltennisbegeleider-1 wilt deelnemen dient u zich aan te 
melden via de website opleidingen.nttb.nl/inschrijf (let op: zonder www). Doorloop de 
onderstaande stappen: 
 
- Ga naar het gewenste niveau en klik op “Zoeken”.  
- Klik bij de gewenste opleiding op “Toevoegen”. 
- Klik op “Inschrijven” en vul alle velden in. 
- Klik na het invullen van alle velden op “Volgende”. 
- Vink het vakje “Accepteer algemene voorwaarden” aan. 
- Klik op “Bevestigen” 
 
 
Vragen? 
Mocht u aan de hand van deze aankondiging nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met 
Magrit van Dinter van het bondsbureau van de NTTB (dinter@nttb.nl of 079-3438154). 
 
 
 


