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Aanbod trainersopleidingen NTTB 
Najaar 2013 
 
September 2013  
------------------------------------------------------------------------------------------  
 
NTTB Opleidingen organiseert komend najaar weer diverse trainersopleidingen. Hieronder treft u de 
verschillende niveaus, locaties en startdata aan. 
 
Opleiding: Locatie: Startdatum: Docent: 
Tafeltennistrainer-2 Tilburg 18 september 2013 Peter Boon 
Tafeltennistrainer-2 Rotterdam 6 oktober 2013  Sundeep Singh  
Tafeltennistrainer-2 Assen 13 oktober 2013  Koos Kuiper  
Tafeltennistrainer-2 Nijmegen 15 oktober 2013  Martijn Spithoven  
Tafeltennistrainer-2 Zwolle 20 oktober 2013  Lars Wildenborg / Marc Noorda  
Tafeltennistrainer-3 Weert 10 oktober 2013  Stefan Heijnis / Paul Frissen 
Tafeltennistrainer-3 Utrecht 8 oktober 2013 Jacob ten Have / Rob Koggel  

 
 
Kent u kandidaten die aan één van bovengenoemde opleidingen willen deelnemen? Laat  
ze zich dan snel aanmelden via de website http://opleidingen.nttb.nl/webshop. Inschrijven  
is mogelijk tot ca. 1 week voorafgaand aan de startdatum, echter bij voorkeur zo spoedig mogelijk.  
 
In de webshop treft u aanvullende details van de opleidingen aan, zoals (deelname)kosten, 
adresgegevens van de locaties, inhoudelijke informatie over de opleidingen, informatie over 
praktijkbegeleiding, ELO (Elektronische Leeromgeving) en de volledige lesroosters.  
 
Verenigingen die een lid op kosten van de vereniging aan een opleiding willen laten deelnemen kunnen 
een voucher aanschaffen, een soort digitale tegoedbon. Dit ook mogelijk voor meerdere personen. Door 
het aanschaffen van een voucher betaalt de vereniging de kosten en kan het betreffende lid zich door 
middel van een vouchercode ‘kostenloos’ aanmelden.  
Is er binnen uw vereniging grote belangstelling voor een bepaalde opleiding dan behoort een opleiding op 
locatie misschien tot de mogelijkheden. Informeer hiervoor bij de medewerkers van NTTB Opleidingen. 
 
Indien u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen heeft kunt altijd contact opnemen met 
de medewerkers van het bondsbureau, Magrit van Dinter (079-3438154 of dinter@nttb.nl) of Michiel de 
Korte (06-51482461 of opleidingen@nttb.nl).  
  


