
 
Regionale 

technische bijscholing 
 
 
 

Datum : zaterdag 12 mei 2007 
 
Tijd : 10.00 uur - 12.30 uur  
   13.30 uur - 16.00 uur  
    

Locatie : TTV Taverbo / Sabo 
  De Voetboog 8  
   5283 WL  BOXTEL 

  Tel.: 0411-678889 
 
Onderwerpen : Verenigingstraining voor 
   alle geledingen:  
   van beginner tot top 
   + 
   Mentale training 
    
Docent : Peter Boon en   
  Rico Schuijers 
 
Voor behoud van :  Trainerslicentie J en A 

 

 



Inhoud van de technische bijscholing 
Peter Boon zal ingaan op het thema aan welke eisen een training (en de trainer) van de deze tijd aan moet 
voldoen. Van beginnende welp tot een nationale topper. Daarnaast zal hij met behulp van een paar pupillen 
enkele trainingsvormen aanreiken. Een vooral praktijkgericht thema. 
 
Rico Schuijers zal een korte inleiding geven over mentale training en wat het precies inhoudt. Daarnaast zal 
hij nadruk leggen op individuele verschillen tussen mensen. Hij zal hierbij twee methodes introduceren die 
trainers op alle niveaus kunnen gebruiken. Hierdoor ben je als trainer in staat je technische kennis beter 
over te brengen op de spelers waar je mee werkt. 
 

Docenten 
Peter Boon (C-trainer) is voormalig bondscoach dames en Jong Oranje en thans is hij nog parttime jeugd-
bondscoach. Daarnaast is hij in professionele dienst van TTC Middelburg als technisch manager/hoofd-
trainer. 
 
Rico Schuijers heeft in Nijmegen sportpsychologie gestudeerd en heeft sinds 1990 een eigen praktijk als 
sportpsycholoog. Toen dat ging lopen is hij zich verder gaan ontwikkelen en heeft (naast zijn dagelijks werk 
als sportpsycholoog) zijn promotie voltooid aan de Sporthochschule in Keulen. Hij is nu doktor in de 
sportwetenschappen.  
Dr. Schuijers heeft veel ervaring met sporters van allerlei niveaus, maar het meest met wereld en Olympisch 
niveau. Zijn sterke punt is dat hij de kennis uit de sportpsychologie op een praktische en toegankelijke 
manier kan uitleggen aan sporters en andere presteerders.  
Naast het werk met sporters en coaches is Schuijers ook actief in bestuurs- en scholingswerk. Hij leidt jonge 
sportpsychologen op en leert ze het vak in de praktijk. Hij is bestuurslid van de VSPN en de eerste 
Nederlander die zitting heeft in de Managing Council van de ISSP (the International Society of Sport 
Psychology). 
 

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 7 mei 2007 toe te zenden aan: 
 
Alexander Heil 
Keverkleuven 3 
9403 ZC  ASSEN 
E-mail: alexander.heil@planet.nl  
 
De technische bijscholing zal doorgaan bij minimaal 10 aanmeldingen. 
 

Kosten 
De kosten bedragen € 27,50 per persoon (incl. lunch) en dienen ter plaatse te worden betaald.  
 

Overige informatie 
Indien u meer informatie wenst te ontvangen dan kunt u contact opnemen met: 
 
Alexander Heil Magrit van Dinter 
Keverkleuven 3 Bondsbureau NTTB 
9403 ZC  ASSEN Tel.: 079-3438154 
Tel.: 06-15073162 Fax: 079-3438150 
E-mail: alexander.heil@planet.nl  E-mail: dinter@nttb.nl 

 
 



 
 
 

 
AANMELDINGSFORMULIER 

 

Regionale  
technische bijscholing 

 

d.d. 12 mei 2007 te Boxtel 
 
Naam:  
Adres:  
Postcode / woonplaats:  
Tel.:  
Tel. (mobiel):  
E-mail:  
Bondsnummer:  
Vereniging:  
Lid van de VVTT:  Ja / Nee * 
Trainerslicentie:  J / A / B / C * 
 

      * s.v.p. uw keuze omcirkelen  

 
 
Handtekening:  Datum: 

 
U dient dit aanmeldingsformulier uiterlijk 7 mei 2007 toe te zenden aan: 
 
Alexander Heil 
Keverkleuven 3 
9403 ZC  ASSEN 
E-mail: alexander.heil@planet.nl  
  

 

---   inschrijving verplicht tot betaling   ---  


