Luc Janssen nieuwe hoofdtrainer Never Despair
Never Despair is zeer verheugd met het feit dat Luc Janssen vanaf het nieuwe
seizoen, 2014-2015, als hoofdtrainer aan de slag gaat bij de Bossche
tafeltennisvereniging. Tezamen met Ralf Kosters zal hij daar de kern van het
technisch kader gaan vormen met als doel om zowel bij de jeugd als bij de senioren
weer mee te gaan doen in de nationale top.
Naar aanleiding van de uitkomst van de diverse ALV’s in het najaar van 2013, is in
januari van dit jaar gestart met een nieuwe stip op de horizon. Waar Never Despair
zich de afgelopen jaren voornamelijk ontwikkeld heeft op het gebied van de
recreatiesport, zal het aanbod de komende jaren uitgebreid worden met
mogelijkheden voor prestatiesport. Doel van deze inzet is dat er binnen Never
Despair weer speciale aandacht komt voor de opleiding van spelers om zodoende
weer volop mee te gaan doen in de nationale tafeltennistop. Met de diverse
ervaringen uit het verleden en het vastleggen van zowel Luc als Ralf is een mooie
basis gecreëerd voor deze plannen. De recreatiesport van de vereniging zal daarbij
niet uit het oog verloren worden.
Het bestuur van Never Despair is van mening dat het aanstellen van Luc als
hoofdtrainer perfect aansluit op de doelstelling om als vereniging weer mee te doen
in de nationale top. Luc is immers in het bezit van het hoogst mogelijke
trainersdiploma in Nederland (TT5) en hij heeft veel ervaring, zowel nationaal als
internationaal, opgedaan onder andere bij grote tafeltennisverenigingen en bij de
NTTB. Daarnaast is Luc voorzitter van de Vereniging voor Tafeltennistrainers. Samen
met Ralf Kosters (TT4), die in het verleden reeds hoofdtrainer van Never Despair is
geweest en daarna trainer van de Talentgroep bij de NTTB, zal hij zich binnen Never
Despair gaan focussen op de opleiding van (jeugd)spelers.
De trainersstaf van Never Despair zal verder gaan bestaan uit een mix van ervaren
trainers en jonge trainers uit eigen gelederen.
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