
Beste lezers, 

Trainersdag VVTT 

De Vereniging van Tafeltennis Trainers (VVTT) heeft weer twee bijeenkomsten 

georganiseerd. Op zaterdag 22 december zal er een Trainersdag worden 

georganiseerd. Wij hebben enkele grote namen uit de tafeltenniswereld weten te 

strikken die een aantal zeer interessante thema’s zullen behandelen. Li Jiao 

komt ons de fijne kneepjes van service & ontvangst bijbrengen; Danny Heister 

zal vertellen over zijn ervaringen als trainer in Nederland en Duitsland. 

Daarnaast worden er nog workshops gehouden waarbij Linda Creemers het 

thema spelersbegeleiding zal behandelen en Fysio Totaal de fysieke training 

van talenten en topspelers. Deze bijeenkomst mag je als trainers niet missen. 

Zowel leden als niet-leden van de VVTT zijn van harte welkom om hun kennis op 

te halen en collega-trainers te ontmoeten. Deze bijscholing zal worden gehouden 

in de zaal van Tafeltennis Nijmegen. Aanvang is 10.00 uur, einde 17.30 uur. 

Ga naar de website van de VVTT om u in te schrijven. Wilt u graag de gehele 

uitnodiging ontvangen dan is een mailtje naar Frank du Bois voldoende. Uw 

aanmelding dient uiterlijk 19 december bij ons binnen te zijn. 

Technische Bijeenkomst Utrecht 

Op maandag 26 november zal de zeer populaire en ervaren docent Theo Rieken 

een technische bijeenkomst houden bij SVE in Utrecht. Deze avond zal in het 

teken staan van het thema voetenwerk, de basis van techniek.  

Uit de tekst van het thema van vanavond zou je al kunnen opmaken dat de Theo 
Rieken het aanleren van voetenwerk minstens, zo niet belangrijker, vind dan het 

aanleren van de slagen. Theo zal zijn visie op het aanleren van voetenwerk met 
jullie hoofdzakelijk in de praktijk delen en ingaan op de laatste ontwikkelingen. 

 

Ga naar de website van de VVTT om u in te schrijven. Wilt u graag de gehele 

uitnodiging ontvangen dan is een mailtje naar Frank du Bois voldoende. Uw 

aanmelding dient uiterlijk 23 november bij ons binnen te zijn. Aanvang is 19.30 

uur, einde 22.30 uur. 

Trainerslicentiesysteem 

  
Voor meer informatie over het trainerslicentiesysteem verwijzen wij u naar 

het trainerslicentiereglement. 
  
Breng zo veel mogelijk collega’s van deze bijeenkomsten op de hoogte. 

Wij hopen onze collega’s op de komende bijscholingen te mogen ontmoeten. 

Met vriendelijke groet 

Vereniging van Tafeltennis Trainers 
Frank du Bois 

 


