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Afdeling Breedtesport 
 
Onderwerp:  Opleidingen 
   
 
 December 2004 
 
 
U begrijpt hoe belangrijk goed opgeleid technisch kader voor de vereniging is. Zeker als het gaat 
om de opvang en begeleiding van (nieuwe) leden. Het mag duidelijk zijn dat dit een positieve 
bijdrage zal leveren aan het behoud van uw leden, zowel voor de jeugd als voor de senioren. 
 
Om uw vereniging hierbij te ondersteunen willen wij u graag kort informeren over de diverse opleidingen 
van de NTTB, te weten: 
 
 
Opleiding jeugdtrainer 
Niveau/werkveld : opvang en begeleiding van jeugdspelers 
Opbouw van de opleiding : theorie + praktijk (beide onderdelen worden met een examen afgesloten) 
Toelatingseisen : minimum leeftijd 16 jaar  
Duur van de opleiding :  40 uur  
Deelnamekosten :  € 195,00 (onder voorbehoud, worden mogelijk verhoogd in 2005) 
Afsluiting :  rijkserkend diploma 
 
 
Opleiding tafeltennistrainer-A 
Niveau/werkveld : opvang en begeleiding van gevorderde jeugdspelers en senioren 
   (afdelingscompetitie niveau) 
Opbouw van de opleiding : theorie + praktijk (beide onderdelen worden met een examen afgesloten) 
Toelatingseisen : minimum leeftijd 18 jaar 
Duur van de opleiding :  75 uur (exclusief stage, minimaal 10 trainingen) 
Deelnamekosten :  € 295,00 (onder voorbehoud, worden mogelijk verhoogd in 2005) 
Afsluiting :  rijkserkend diploma 
 
 
Opleiding tafeltennistrainer-B 
Niveau/werkveld : begeleiding van spelers op landelijk competitie niveau 
Opbouw van de opleiding : theorie + praktijk (beide onderdelen worden met een examen afgesloten) 
Toelatingseisen : diploma tafeltennistrainer-A en twee jaar trainerservaring 
Duur van de opleiding :  90 uur (exclusief stage, 20 uur) 
Deelnamekosten :  op aanvraag 
Afsluiting :  rijkserkend diploma 
 
 
Opleiding bondsscheidsrechter 
Niveau/werkveld : landelijke competitieteams vanaf 2e divisie heren en eredivisie dames 
Opbouw van de opleiding :  na een zelfstudie wordt er een spelregeltoets afgenomen. Indien deze  
   toets met een goed gevolg wordt afrond volgt er een stageperiode.  
   Aansluitend vindt er een eindbeoordeling plaats. Indien ook deze  
   eindbeoordeling voldoende is wordt er een diploma uitgereikt en zal  
   de kandidaat aan ons scheidsrechterskorps worden toegevoegd. 
Toelatingseisen : minimum leeftijd 18 jaar  
Deelnamekosten :  € 45,00 (wordt gecrediteerd na het behalen van het diploma) 
Afsluiting : diploma 
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Onderwerp:  Opleidingen (vervolg) 
   
 
 
   December 2004                
 
 
Hieronder volgt een overzicht van de reeds geplande trainersopleidingen: 
 
 
Afdeling West 
Opleiding  : jeugdtrainer 
Geplande startdatum :  voorjaar 2005 
Cursusdag :  nog niet bekend 
Locatie :   nog niet bekend 
Cursusleider namens de afdeling :  Fons Balm 
  tel.: 0181-414859 
  e-mail: fonsbalm@wanadoo.nl 
 
 
Afdeling Holland Noord 
Opleiding  : jeugdtrainer 
Geplande startdatum :  voorjaar 2005 
Cursusdag :  nog niet bekend 
Locatie :   nog niet bekend 
Cursusleider namens de afdeling :  Cor de Bruin 
  tel.: 0223-691269 
  e-mail: cordebruin@quicknet.nl 
 
 
Afdeling Midden 
Opleiding  : jeugdtrainer 
Geplande startdatum :  voorjaar 2005 
Cursusdag :  nog niet bekend 
Locatie :   nog niet bekend 
Cursusleider namens de afdeling :  Gerard van Giessen 
  tel.: 035-6834611 
  e-mail: ggiessen@xs4all.nl 
 
 
Afdeling Oost 
Opleiding  : tafeltennistrainer-A 
Geplande startdatum :  voorjaar 2005 
Cursusdag :  nog niet bekend 
Locatie : nog niet bekend 
Cursusleider namens de afdeling :  Marleen van Ulsen 
  tel.: 0529-401805 
  e-mail: secretaris@nttb-oost.nl 
 
 
 
Indien u meer wilt weten over de bovengenoemde trainersopleidingen, dan kunt u contact opnemen  
met de betreffende cursusleider of met Magrit van Dinter van het bondsbureau van de NTTB. Dit kan  
op maandag, woensdag of vrijdag van 08.45 uur tot 16.45 uur telefonisch (079-3438154) of per e-mail 
(dinter@nttb.nl). 


