
 

Oktober 2008 

Betreft: afdelingstraining regio Eindhoven 

 

Aan: TTV Bergeijk, TTV Valkenswaard, TTV Veldhoven, TTV Flash, TTV 

Stiphout, TTV Unicum, TTV de Meppers, TTV Eenentwintig, MTTV’72, Budilia, 

Beste verenigingsbestuurders, 

Evenals vorig seizoen gaat bij voldoende belangstelling de regiotraining weer van start. 

Het concept blijft hetzelfde. We trainen op locatie op de vrije zondagen met mogelijk 

enkele andere dagen.  

 

• Waarom afdelingstraining? 

Met een afdelingstraining wordt de mogelijkheid geboden om de betere welpen en 

pupillen in de regio extra trainingen te laten volgen en tegen andere kinderen te laten 

trainen. Met als doel het spelniveau van zowel de kinderen als binnen de regio te 

vergroten. Tevens kan de afdelingstraining een bindend effect opleveren om zo de 

spelers uit de regio een band te laten krijgen, zodat ze elkaar ook opzoeken op 

toernooien enz. Met deze training moet je de kinderen enthousiasmeren. 

• Wat is de doelgroep? 

Welpen / pupillen en eerstejaars cadetten. Op termijn verder uitbreiden naar cadetten / 

junioren. 

• Hoe kunnen we de behoefte aan samenwerking nader invullen?  

De regiotraining kunnen we gebruiken om de samenwerking tussen verenigingen te 

versterken. Dit doen we door de vereningstrainers te betrekken bij de regiotraining en 

het wisselend bij de deelnemende verenigingen te organiseren. 

• Hoe worden deelnemers geselecteerd? 

De deelnemende verenigingen dragen spelers en/of speelsters voor die volgens hen in 

aanmerking komen om deel te nemen aan de regiotraining. 

• Wat zijn de kosten? De kosten bedragen € 3,20 per training per kind. Hiervan wordt 

de zaalhuur en de trainer betaald. De resterende kosten worden dan ook gedragen 

door de afdeling. 

 

Opzet afdelingstraining regio Eindhoven 

 

• ± 15 trainingen op toernooi vrije zondagen. 

• Er wordt getraind op telkens wisselende verenigingslocaties. 

• De deelnemende verenigingen selecteren zelf de mogelijke deelnemers.  

• Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers (16-18), zal er een 

selectieprocedure d.m.v. een testtraining plaats vinden. 

• De afdelingstrainer wordt geassisteerd door een trainer of trainers van de 

ontvangende vereniging. 



• Er zal in november 2008 worden gestart met de trainingen. De volgende data 

worden voorgesteld: 9/11, 16/11, 30/11, 7/12, 11/1, 25/1, 15/2, 22/3, 5/4, 13/4 

(paasmaandag), 26/4, 3/5, 10/5, 17/5 en 24/5. 

• De trainingen staan gepland van 10:00 uur tot 12:30 uur. 

 

Wat vragen wij aan de clubs 

• Laat ons weten of er belangstelling is om deel te nemen? 

• Zo ja, of jullie de zaal beschikbaar kunnen stellen voor de trainingen (er is een 

vaste vergoeding per uur). 

• Zo ja, welke welpen / pupillen en eerstejaars cadetten jullie willen aanmelden 

(naam, geboortedatum en licentie). 

 

Graag ontvangen wij uw reactie voor 1 november a.s. 

 

Vriendelijke groet, 

Namens deTechnische commissie afdeling ZuidWest 

p/a Peter Boonen 

Jean Racinelaan 14 

5629 PK Eindhoven 

peter.boonen@chello.nl 

tel. 040 2415969 

mob. Tel. 06-53765979 

 

 

 


