
 
Regionale 

technische bijscholing 
 

Basisprincipes van het training geven. 
 
 
 

Datum : 8 januari 2011 
 

Tijd : 12.00 uur  - 16.30 uur 
 
Locatie : TTC Middelburg 
   Breeweg 94f 
  4335 AS Middelburg 
  0118-641112 
 
Onderwerpen : Basisprincipes van het  

  training geven en voor welk 
  type speler hoort welk type 
  trainer 
       

Docenten :  Theo van Mullekom   
        :   Jelle Jan Pieterse 

 
Voor behoud van :  Trainerslicentie J en A 

 
 

 



 

Inhoud van de technische bijscholing 
Wie kent niet de algemene kreten “Hij/zij speelt al een aardig balletje en kan deze al aardig op tafel te 
houden maar de manier hoe dit gedaan wordt is niet om over naar huis te schrijven”.  
Spelers/begeleiders/coaches vinden het meestal al goed als er gewonnen wordt, dan is vaak iedereen blij.  
Als trainer wil je toch graag hebben dat de spelers de slagen op een goede manier, op de juiste plaats, de 
juiste tijd en ook nog op belangrijke standen durven te spelen. Trainers zijn echter schaars te vinden en nog 
te vaak wordt gedacht dat bij beginnende spelers iedereen voor deze groep kan gaan staan. De praktijd 
wijst echter uit als je in het begin het niet goed aanleert dan moet je achteraf dingen gaan afleren, wat veel 
meer tijd vraagt dan het direct goed aanleren. 
Wij als afdelingstrainers merken in steeds grotere mate dat ook spelers op deze afdelingstrainingen vooraan 
in basis moeten worden opgeleid. Omdat dit goed aanleren in hoofdzaak bij de verenigingen zal/moet liggen 
is het goed om samen met veel trainers van verschillende verenigingen het over dit aanleren te hebben. 

 
Docenten: 
Theo van Mullekom: is woonachtig in Goirle, 58 jaar, getrouwd en in het rijke bezit van twee zonen. Theo 
is sinds 2000 afdelingstrainer van ZuidWest voor de welpen en pupillen (locatie Etten-Leur). Daarnaast is hij 
individueel trainer van Kelly van Zon. Sinds 2006 is Theo in het bezit van zijn diploma tafeltennistrainer-B. 
Jelle Jan Pieterse: 26 jaar en sinds 10 jaar trainer bij TTC Middelburg. Woont in Leiden en na een studie 
Civiele Techniek in Delft werk Jelle-Jan bij de BAM in Gouda. Sinds 2008 is hij in het bezit van het diploma 
tafeltennistrainer B en in 2009 is hij gestart met afdelingstrainingen voor de Zeeuwse jeugd. 
 

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 training te geven. Voor meer informatie over het trainerslicentiesysteem verwijzen wij u naar het 
trainerslicentiereglement (te downloaden van de website (www.nttb.nl) of op te vragen bij de NTTB). 
 
 

Aanmelding 
Aanmelden dient schriftelijk te geschieden middels bijgaand aanmeldingsformulier. U dient het 
aanmeldingsformulier uiterlijk 3 januari 2011 via de mail toe te zenden aan: 
Huub de Maat 
Pr. Hendrikstraat 5 
4564 CJ  Sint Jansteen 
E-mail: huubdemaat@zeelandnet.nl 
De technische bijscholing zal doorgaan bij minimaal 12 aanmeldingen. 
 
 

Kosten 
De kosten bedragen € 7,50 per persoon. 
De kosten dienen ter plaatse bij binnenkomst te worden betaald.  
 
 

Overige informatie 
Indien u meer informatie wenst te ontvangen dan kunt u contact opnemen met: 
 
Theo van Mullekom                    Jelle Jan Pieterse  Magrit van Dinter 
013-5344933                              06-24856150  Bondsbureau NTTB 
theo050552@home.nl                jellejan84@hotmail.com  Tel.: 079-3438154 
  Fax: 079-3438150 
  E-mail: dinter@nttb.nl 
 

 
 
 

 
 



 

AANMELDINGSFORMULIER 
 

Regionale  
technische bijscholing 

 

d.d. 8 januari 2011 te Middelburg 
 

Naam:  
Adres:  
Postcode / Woonplaats:  
Tel.:  
Tel.(mobiel):  
E-mail:  
Bondsnummer:  
Vereniging:  
Lid van de VVTT:  Ja / Nee * 
Trainerslicentie:  Geen / J / A / B / C * 
 

      * s.v.p. uw keuze omcirkelen  

Hier kunt U ook een vraag stellen die op de bijscholing behandeld kan worden 
 

 
 
Handtekening:  Datum: 

 
U dient dit aanmeldingsformulier uiterlijk 3 januari 2011 toe te zenden aan: 
 
Huub de Maat 
Pr. Hendrikstraat 5 
4564 CJ  Sint Jansteen 
E-mail: huubdemaat@zeelandnet.nl 

 

---   inschrijving verplicht tot betaling   ---  


