
Opleiding Toernooileider 2 
 

Om een goed en leuk toernooi te spelen is het van groot belang dat de organisatie goed 

geregeld is. Deze ligt in handen van de toernooileider, zowel de voorbereidingen 

voorafgaand aan het toernooi als de organisatie tijdens het toernooi zelf. 

Toernooien zijn er in alle soorten en maten, zo ook toernooileiders. Veel vrijwilligers 

organiseren toernooien zoals ze dat al jaren gewend zijn, bijvoorbeeld de 

clubkampioenschappen.  

Als je een toernooi tot een hoger niveau wilt tillen met bijvoorbeeld meer deelnemers, een 

hoger spelniveau, meer sponsoring of gewoon een efficiëntere organisatie dan kun je nú 

deelnemen aan de opleiding Toernooileider 2, de opleiding tot verenigingstoernooileider! 

 

 

Wat? 

De NTTB heeft toernooileidersopleidingen ontwikkeld op 3 niveaus. Deze hebben dezelfde 

structuur als de trainersopleidingen, namelijk Toernooileider 2, 3 en 4. Kort samengevat zit 

het verschil tussen deze opleidingen in het niveau van de spelers, de omvang van het 

toernooi (het aantal deelnemers) en het geografische bereik (vereniging, regionaal of 

landelijk). De opleidingen zijn zo gestructureerd dat opeenvolgend alle niveaus gevolgd 

dienen te worden. Dus zonder voldoende (aantoonbare) ervaring of een diploma TL-2 kun je 

dus niet zomaar starten met de opleiding TL-3. Hetzelfde geldt voor de overstap van TL-3 

naar TL-4. Voor de opleiding TL-2 geldt geen instroomeis.  

Voor overige toernooileidersopleidingen zal te zijner tijd een aankondiging verschijnen hoe 

elders verworven competenties of kwalificaties aangetoond kunnen worden. 

De opleiding Toernooileider 2 bestaat uit 1 bijeenkomst en het uitwerken van enkele 

opdrachten in de NTTB Elektronische Leeromgeving.  

 

 

Voor wie? 

De opleiding is bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om op welke schaal dan ook 

toernooien en/of evenementen te organiseren. Wil je hiermee bij je eigen vereniging aan de 

slag dan is de opleiding Toernooileider 2 hier de meest geschikte opleiding voor.  

De opleiding TL-2 is namelijk de basisopleiding van alle toernooileidersopleidingen.  

 

Ben je al voldoende ervaren in het organiseren van verenigingstoernooien dan is de 

opleiding TL-3 waarschijnlijk een betere keuze. Deze zal begin volgend jaar worden 

aangeboden. 

 

Mocht je tussen beide opleidingen twijfelen neem dan voor advies via opleidingen@nttb.nl 

contact op met de Coördinator Opleidingen.  

Voor meer inhoudelijke informatie zijn ook de documenten ‘Studiewijzer TL-2’ en 

‘Beroepscompetentieprofielen TL-2’ te raadplegen. Deze documenten zijn te vinden op de 

website van de NTTB (www.nttb.nl � downloads, opleidingen, toernooileider). 

 

 

 

 



 

Waar en wanneer? 

De opleiding Toernooileider 2 wordt georganiseerd in West-Brabant op maandag 21 januari 

of op woensdag 23 januari.  

 

 

Docent? 

De opleiding Toernooileider 2 wordt verzorgd door docent Joost Schoenmakers. Joost is een 

zeer ervaren toernooileider, gediplomeerd tafeltennistrainer-3, medeontwikkelaar van de 

opleiding TL-2 en voorzitter van TTV ODT in Roosendaal. 

 

 

Aanmelden? 

Heb je interesse in de opleiding Toernooileider 2 Zoetermeer en wil je deelnemen?  

Meld je dan vóór 15 december 2012 aan bij Ineke de Graaf (graaf@nttb-zuidwest.nl). 

Als we op die datum voldoende geïnteresseerden hebben, zal de opleiding doorgaan. De 

definitieve aanmelding kan dan via de webshop opleidingen van de NTTB 

(http://opleidingen.nttb.nl/webshop). 

 

 

Kosten? 

De kosten voor deelname bedragen € 50,00 per persoon.  


