
Waarom een opleiding tafeltennistrainer-2? 
De opleiding geeft cursisten de gelegenheid om zich de kennis en vaardigheden eigen te maken of te 

verbeteren die nodig zijn om verantwoord leiding te kunnen geven aan beginnende jeugdige spelers. 

 

Een tafeltennistrainer-2 begeleidt in de verenigingspraktijk hoofdzakelijk beginnende jeugd in de leeftijd 

van 8 tot en met 15 jaar. Het werk in de trainingszaal staat daarbij centraal en een tafeltennistrainer-2 

brengt daar dan ook de meeste tijd door. Het leiding geven van een tafeltennistrainer-2 is gericht op het 

zinvol bezig zijn van de kinderen. 

 

Het zinvol bezig zijn is meer dan alleen het aanleren van een goede techniek, het winnen van een 

wedstrijd of het anderhalf uur heel fanatiek trainen. Het betekent dat elk kind met veel plezier op zijn 

eigen wijze de tafeltennissport beoefent.  

 

Een tafeltennistrainer-2 kan de kinderen hierbij helpen. Helpen door een gelijkwaardige benadering van 

alle jeugdigen, want: 

- is er een verschil tussen een kind dat dolgraag spelletjes wil doen en een kind dat een uur achtereen 

bezig is met techniektraining? 

- is er verschil tussen een kind dat hogerop wil komen en een kind dat zomaar gezellig een balletje wil 

slaan? 

 

Ja, dat is zo, maar niet in de wijze van benadering naar het kind toe en in het respecteren van de keuze 

of de mogelijkheden van het kind. De manier waarop een tafeltennistrainer-2 met zijn/haar spelers 

omgaat, bepaalt of de kinderen plezier in tafeltennis hebben en houden. 

 

Om op deze wijze leiding te kunnen geven dient de tafeltennistrainer-2 te beschikken over de nodige 

kennis, vaardigheden en goed leiderschapsgedrag. 

 

 

Voor wie? 
Alle leden van de NTTB die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en de beginselen van de tafeltennis-

sport beheersen. 
 
 

Waaruit bestaat de opleiding? 
Om de opleiding tot een goed eind te brengen dien je op drie fronten actief te zijn. 
 
1.  Het zelfstandig doornemen van achtergrondinformatie. 
 
Soms wordt er via een opdracht naar achtergrondinformatie verwezen, maar een andere keer heb je 
de gegevens nodig om iets te kunnen uitvoeren. Wat niet nadrukkelijk wordt genoemd, heeft toch te 
maken met je rol als trainer en is nuttig om door te nemen. 
 
2.  Het bijwonen van 9 bijeenkomsten. 
 
De bijeenkomsten zijn gepland in 4 fasen. Deze moeten in volgorde worden doorlopen. Binnen een 
fase mag u de volgorde zelf bepalen. Op de website van de NTTB is meer informatie te vinden over 
de inhoud van de bijeenkomsten, inclusief de voorbereidende opdrachten en verwerkingsopdrachten. 
 
Fase 1: 2-1  Startbijeenkomst  
Fase 2:   2-2  Techniek algemeen  
  2-3  Training geven algemeen  
Fase 3:  2-4  Tafeltennispraktijk 1  
  2-5  Tafeltennispraktijk 2 
  2-6  Tafeltennispraktijk 3  
  2-7  Organisatie  
  2-8  Werving opvang en behoud  
Fase 4:    2-9  Begeleiden en coachen  



 
3. Het uitvoeren van praktijkopdrachten. 
 
Onder leiding van een praktijkbegeleider dient u in de eigen praktijk net zo lang te oefenen tot u met 
een gerust hart praktijkexamen kunt doen. Dat oefenen kunt u aan de hand van praktijkopdrachten 
doen. 
 
Als afronding moet u bewijzen dat u er iets van hebt geleerd. U dient een proeve van bekwaamheid af 
te leggen. Deze bestaat voor een deel uit het inleveren van teksten op papier, een zogenaamd 
portfolio. Daarnaast moet u laten zien dat u training kunt geven, en dat u dat ook kunt verantwoorden. 
 
 

Docent? 
De opleiding wordt verzorgd door John Leenders.  
 

 
Waar? 
De opleiding wordt georganiseerd op de onderstaande locatie: 
 
TTV Destatec 

Peelveldlaan 42 

6071 TV  SWALMEN 

Tel.: 0475-504023 

 
 

Wanneer? 
De bijeenkomsten staan gepland voor de onderstaande data: 
 
Maandag 27 oktober 2008   (van 20.00 uur - 23.00 uur) 
Maandag 8 december 2008   (van 20.00 uur - 23.00 uur) 
Maandag 12 januari 2009   (van 20.00 uur - 23.00 uur) 
Maandag 2 februari 2009   (van 20.00 uur - 23.00 uur) 
Maandag 16 februari 2009   (van 20.00 uur - 23.00 uur) 
Maandag 9 maart 2009   (van 20.00 uur - 23.00 uur) 
Maandag 30 maart 2009   (van 20.00 uur - 23.00 uur) 
Maandag 20 april 2009   (van 20.00 uur - 23.00 uur) 
Maandag 11 mei 2009    (van 20.00 uur - 23.00 uur) 
 
 

Afsluiting 
Wie de kwalificatie als trainer wil behalen, moet door het afleggen van proeven van bekwaamheid 
(nieuwe naam voor examen) laten zien dat hij of zij over de vereiste competenties beschikt. Zo'n 
proeve van bekwaamheid kan een product zijn of het tonen van een proces. In het eerste geval gaat 
het om het inleveren van een reeks uitgewerkte opdrachten, een zogenoemde portfolio. Het proces 
omvat het geven van een training, compleet met voor- en nabespreking. Als het geheel met goed 
gevolg is afgerond ontvangt u het diploma tafeltennistrainer-2. 
 
 

Kosten 
Het bedrag om deel te nemen aan de opleiding tafeltennisltrainer-2 bedraagt € 175,00.  
 
 

Opgave 
Als u aan de opleiding tafeltennistrainer-2 wilt deelnemen dient u het aanmeldingsformulier in te 
vullen en toe te zenden aan het bondsbureau van de NTTB.  
 
 
 


