
NTTB, 1 oktober 2004 

 

Nieuwe Opleidingen NTTB  
 

Uitnodiging! 
 
 
Voor wie : Personen met een (technische) functie binnen vereniging, afdeling of 
    landelijke organisatie 
Wanneer : woensdag 20 oktober en maandag 1 november 2004 
Waar  : Oudenbosch en Wijchen 
 
 
Al geruime tijd heeft de NTTB het voornemen opgevat haar sporttechnische opleidingen te 
herzien. Enerzijds dwingt de nieuwe Europese kwalificatiestructuur de NTTB hiertoe en 
anderzijds heeft dit te maken met de veranderende wensen, behoeften en mogelijkheden 
waar de NTTB graag op in wil spelen. 
 
Duidelijk is dat de vertrouwde A-B-C-structuur komt te vervallen en we overstappen op een 
structuur met de niveaus 1 tot en met 5: 
 
Tafeltennistrainer 1 Een eenvoudige, korte cursus die thuis of dicht bij huis is te volgen en 

handreikingen geeft voor het begeleiden van teams en spelers tijdens 
wedstrijden en activiteiten. 

Tafeltennistrainer 2 Tijdens deze opleiding wordt gewerkt aan de vaardigheden die nodig zijn 
om te kunnen fungeren als assistent trainer. 

Tafeltennistrainer 3 Heb je dit niveau afgerond, dan ben je geschikt als verenigingstrainer. 
Tafeltennistrainer 4 Met deze opleiding dien je geschikt te zijn om tot en met de nationale top te 

werken. 
Tafeltennistrainer 5 Een individuele leerweg die bagage geeft om internationaal te functioneren. 

 
Vanaf eind oktober wordt een reeks informatieavonden georganiseerd. Deze avonden zijn 
bedoeld voor kaderleden (zowel van afdelingen als van verenigingen), voor trainers, mensen 
van technische commissies en voor overige belangstellenden. Wij nodigen u daarom van 
harte uit om één van deze interactieve bijeenkomsten bij te wonen. Tijdens deze 
bijeenkomsten zal vooral de opleiding Tafeltennistrainer 1 centraal staan. Tevens brengen 
wij u op de hoogte van de algemene voortgang van het project. 
 
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Adri Dam van het projectteam 
(adritonnydam@zonnet.nl).  
 
Tot ziens op woensdag 20 oktober of maandag 1 november! 
Het projectteam ‘Herontwerp opleidingen’ 
 
  
 
Gegevens bijeenkomsten 
 
Dag:   20 oktober  2004   1 november 2004 
Aanvang:  20. 00 uur    20.00 uur 
Locatie:  TTV Vice Versa ’51   TTV De Wildt 

Albanoweg 3    Suikerbergweg 10 
Oudenbosch    Wijchen 

  0165-312524      024-6415220 
Routebeschrijving:    www.nttb.nl/viceversa/     www.ttv-oni.nl 


