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Opleiden van spelers begint bij opgeleid kader 

Het aanstaande tafeltennisseizoen 2011-2012 biedt nieuwe kansen voor het opdoen van kennis. Zo 
zullen het hele jaar door opleidingen TT1 georganiseerd worden en starten er in september 2011 acht 
opleidingen TT2 en twee opleidingen TT3. Tevens zal TT4 in september  2011 van start gaan. 
Toernooileider kun je ook worden: in het najaar 2011 start een opleiding tot toernooileider. Alle 
opleidingen kenmerken zich door een goede mix van leren en doen. Kortom: veel mogelijkheden om er in 
ieder geval een leerzaam seizoen van te maken! 

De opleiding Tafeltennisbegeleider 1 (TT1) is vooral bedoeld om tijdens 2 bijeenkomsten enthousiaste 
ouders en andere vrijwilligers de basis van het begeleiden tijdens wedstrijden bij te brengen. Hierna 
worden enkele opdrachten ingeleverd, zodat bij slagen een certificaat verkregen wordt. Verenigingen en 
afdelingen kunnen ook een TT1 aanvragen, als deze maar openstaat voor deelnemers van andere 
verenigingen. Overigens is elke vereniging met jeugd sinds 2010 verplicht om minimaal één 
gediplomeerde TT1 of hoger als lid te hebben. 

De programma’s en locaties voor Tafeltennistrainer 2 (TT2) welke ook dit jaar weer in september van 
start gaan, staan al vast. TT2 bestaat uit negen bijeenkomsten, plus – parallel hieraan - de 
praktijkperiode. TT2 leidt op tot assistent trainer, of jeugdtrainer en is bijzonder geschikt voor 
kennismaking met het trainersvak. Hier volgen de locaties: Assen, Heerhugowaard, Heerlen, 
Hoogerheide, Hilversum, Lochem, Nieuw-Vennep, Wageningen. Meer informatie is te vinden op de 
NTTB website. Inschrijven kan op http://opleidingen.nttb.nl/webshop (dus zonder www). 
 
Voor de opleiding Tafeltennistrainer 3 (TT3) is organisatorisch het meeste rond, waardoor er voor één 
van deze opleidingen ook al ingeschreven kan worden op hetzelfde adres als bij TT2. Dit is de locatie 
Eindhoven en zal ook in september van start gaan. De andere locatie wordt spoedig bekend gemaakt. 
TT3 is geschikt voor verenigingstrainers gericht op de breedtesport en dus voor mensen die structureel 
als trainer aan de slag willen bij een vereniging.  

Tafeltennistrainer 4 (TT4) start het laatste weekend van augustus 2011. De inschrijving voor deze 
opleiding, die bedoeld is voor trainers die hun vak serieus nemen en op nationaal (sub)topniveau werken 
(of die ambitie hebben) staat nog open. Meer gegevens hierover staan op www.nttb.nl (categorie 
‘Opleidingen’). 

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd mailen naar opleidingen@nttb.nl of via telefonisch contact met 
Michiel de Korte op het nummer 0651 48 24 61 of 079 - 343 81 41 van het bondsbureau te Zoetermeer. 
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