
Technische Bijeenkomst 25 september 2013 in Deventer 

“Tactische basisprincipes enkel- en dubbelspel” 

Inhoud technische bijeenkomst: 
Het zal een praktische avond gaan worden waarbij Marcel de deelnemers zoveel 
mogelijk mee wil laten doen om één en ander te ondervinden en voelen. Aan bod 
komen onder andere hoe het type speler (fh dan wel bh gericht) te herkennen, 
de kenmerken van een fh/bh-speler  en de basis tactiek die gespeeld kan 
worden. Marcel zal daarnaast bepaalde oefenstof aanreiken maar ook zeker de 
deelnemers deze laten maken. 
 
Wat betreft het dubbel zal Marcel het hebben over de “basis” lijnen en hoe je het 
dubbelspel kunt trainen. Dat kan ook afzonderlijk!  Marcel is in de loop der jaren 
een soort van “specialist” geworden in het dubbelspel. Marcel hoopt de ervaring 
over te kunnen brengen dat trainen op het dubbelspel zeker loont. 
 
Verschijnen in sportkleding is een must. 
 
Inleider: 
 
Marcel Kraa 
 
Vanaf 2002 is Marcel als jeugdbondscoach verbonden aan de NTTB. 
De hoofdtaken bestaan uit het voorbereiden en verzorgen van bondstrainingen 
en het begeleiden van nationale jeugdteams (alle leeftijdscategorieën) in het 
buitenland. Tevens heeft Marcel uitvoering gegeven aan het regionaal jeugd 
topsport plan in het seizoen 2002/2003. Vanaf 2009 tot en met 2010 was Marcel 
hoofdverantwoordelijk voor de meisjes kadetten. Vanaf 2011 tot en met heden 
voor de meisjes junioren. 
 

Klik hier voor de uitnodiging en het inschrijfformulier. Wilt u graag de gehele 

uitnodiging ontvangen dan is een mailtje naar Frank du Bois voldoende. Uw 

aanmelding dient uiterlijk 22 september bij ons binnen te zijn. Aanvang is 19.30 

uur, einde 22.30 uur. 

Betalingswijze 

De deelnemersbijdrage zal via een eenmalige incasso omstreeks de datum van 

de bijeenkomst van uw rekening worden afgeschreven. 

Trainerslicentiesysteem 
  
Voor meer informatie over het trainerslicentiesysteem verwijzen wij u naar 
het trainerslicentiereglement. 
  
Breng zo veel mogelijk collega’s van deze bijeenkomst op de hoogte. 

Met vriendelijke groet 
Vereniging van Tafeltennis Trainers 
Frank du Bois 


