Zaterdag 6 december 2008
Landelijke technische bijeenkomst

We zijn erin geslaagd om een al jaren bekende professionele
Duitse trainer te strikken om deze dag in te vullen.
Thomas Dick
Het programma van deze bijscholing ziet er als volgt uit:
1. ochtend:

Professionalisering van de tafeltennissport.
Uit een ander gezichtspunt.

2. middag:

Het tactisch concept van uitvoering en ontvangst van de service

Inleider en discussieleider onderdeel 1 en 2: Thomas Dick.
Aanvang: zaterdag 10.00 uur, einde: 16.00 uur.
Plaats: Docos Tafeltennis, Hoge Morsweg 201, 2332 RX
Leiden, telefoon: 071-5767188.

Het ochtendthema: Professionalisering van de tafeltennissport. Uit een ander gezichtspunt.
Grote themaronde, waarbij Thomas Dick na een inleiding
over alle onderwerpen die met dit THEMA samenhangen,
zal discussiëren.
Zeker zullen aan de orde komen:
motivatie van de spelers
trainingsdiscipline
trainingsplanning
en alles wat verder leeft onder de trainers betreffende
dit thema
De lunch zal zijn van 12.30 – 13.30 uur (door Docos).
Het middagprogramma zal in de zaal plaatsvinden.
Dus niet vergeten om je tafeltennisspullen mee te nemen!
’s Middags zal het thema zijn: Het tactisch concept van uitvoering en ontvangst van de service.
Aan de orde komen:
kennis van de balgrammatica
de opslagtechniek en -tactiek
de ontvangsttechniek en -tactiek
legale trucjes, om de tegenstander problemen te geven
wedstrijdoefeningen voor opslag en ontvangst
De afsluiting van deze bijscholingsdag zal om ca 16.00 uur
zijn, waarna we onder het genot van een drankje deze dag
zullen evalueren.

AANMELDING
Aanmelden dient per e-mail of schriftelijk te gebeuren met behulp van bijgaand
aanmeldingsformulier. Het is belangrijk dat u zich - in verband met de organisatie tijdig aanmeldt.
Mail of stuur het ingevulde aanmeldingsformulier uiterlijk 20 november 2008 naar: Ed
van den Berg, Laan der Continenten 68, 2404 WC Alphen aan den Rijn, tel. 0172 –
472538 en 06 – 28598113, e-mail edwardberg@hetnet.nl of ed@vvtt.nl
Het maximale aantal deelnemers is 40.
Inschrijving verplicht tot betaling.
U kunt op het aanmeldingsformulier uw toestemming aangeven voor eenmalige automatische incasso van de verschuldigde bijdrage.
BEREIKBAARHEID
Wanneer je gebruik maakt van een routeplanner (bijvoorbeeld TomTom) navigeer
dan naar 'Hoge Morsweg 160 Leiden'. Als je namelijk de routeplanner naar het
(juiste) adres van DOCOS programmeert kom je op de verkeerde plek uit.
Openbaar Vervoer
De accommodatie is eveneens goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De halte
van bus 43 bevindt zich op ongeveer 300 meter loopafstand (uitstappen bij halte
'Rhijnhof' of hotel 'Het Haagsche Schouw') en de halte van bus 15 en 17 (uitstappen
bij halte ‘Ghandistraat’) is op ongeveer 800 meter loopafstand.

AANMELDINGSFORMULIER VOOR DE TECHNISCHE BIJEENKOMST

met de thema’s
Professionalisering van de tafeltennissport
Het tactisch concept van uitvoering en ontvangst van de service
op zaterdag 6 december 2008 bij DOCOS, Leiden
Ondergetekende zal deelnemen aan de technische bijeenkomst van de VVTT op zaterdag 6 december 2008. Bij deelname aan de technische bijeenkomst heb ik de verschuldigde bijdrage van € 45,-- voor leden of € 70,-- voor niet-leden van de VVTT
overgemaakt op giro 303222 of bankrekening 55.37.32.986 t.n.v. penningmeester
VVTT te Vlaardingen. Inschrijving verplicht tot betaling. Het is mogelijk hieronder uw
toestemming voor eenmalige automatische incasso aan te geven.
NAAM:
ADRES:
POSTCODE EN W OONPLAATS:
TELEFOON:
E-MAIL:
VERENIGING:
BONDSNUMMER:
LID VVTT:

JA / NEE

SOORT LICENTIE (INDIEN VAN TOEPASSING):
TOESTEMMING AUTOMATISCHE INCASSO:
JA / NEE
ZO JA, VANAF REKENINGNUMMER:

Mail of stuur dit formulier uiterlijk 20 november 2008 naar Ed van den Berg, Laan
der Continenten 68, 2404 WC Alphen aan den Rijn, e-mail ed@vvtt.nl
DATUM:
HANDTEKENING:
INSCHRIJVING VOOR DE TECHNISCHE BIJEENKOMST VERPLICHT TOT BETALING

