
Technische bijeenkost zondag 22 december 2013 

 

Modern internationaal tafeltennis; “De technische en tactische ontwikkelingen”. 

 

Inleiders: Jeugdbondscoaches NTTB Titus Damsma en Marcel Kraa 

 

Aanvang 09.50 uur  Einde 17.00 uur 

 

Inhoud technische bijeenkomst 

Elke trainer dient zich af te vragen of hij/zij op de hoogte is van de laatste 

ontwikkelingen binnen de tafeltennissport. Noodzakelijk om de spelers die je training 

geeft en/of coacht de opleiding te geven die aansluit bij het tafeltennis zoals het nu 

internationaal wordt gespeeld. Tijdens deze bijeenkomst richten wij ons uitsluitend op de 

technische en tactische ontwikkelingen.  

 

De VVTT heeft hiervoor enkele jeugdbondscoaches van de NTTB bereid gevonden ons op 

de hoogte te brengen van de internationale ontwikkelingen bij de jeugd en samen 

hierover van gedachten te wisselen. Zij worden tijdens de begeleiding van de jeugdige 

spelers tijdens de internationale toernooien als eerste geconfronteerd met de laatste 

ontwikkelingen bij de concurrentie en willen deze graag delen en ter discussie stellen met 

hun collega-trainers.  

 

Inleiders: 

 

TITUS DAMSMA 

Na vele jaren als trainer bij GTTC uit Groningen kwam Titus in dienst bij de NTTB.  In het 

begin was hij verantwoordelijk voor de jongens kadetten, tegenwoordig voor de jongens 

junioren. De afgelopen jaren hebben de spelers die door Titus werden getraind en 

begeleid regelmatig successen geboekt op de diverse internationale toernooien. Naast 

het bondscoachschap is Titus ook nog coördinator van de RTC’s en  talentcoach bij 

NOC*NSF. Tijdens de EJK van 2013 behaalden de junioren Koen Hageraats en Martin 

Khatchanov de zilveren medaille in het dubbelspel.                     

  

MARCEL KRAA 

Vanaf 2002 is Marcel als jeugdbondscoach verbonden aan de NTTB. 

De hoofdtaken bestaan uit het voorbereiden en verzorgen van bondstrainingen en het 

begeleiden van nationale jeugdteams (alle leeftijdscategorieën) in het buitenland. Vanaf 

2009 tot en met 2010 was Marcel hoofdverantwoordelijk voor de meisjes kadetten. Vanaf 

2011 tot en met heden voor de meisjes junioren. Tijdens de EJK 2013 behaalde hij met 

Kim Vermaas een bronzen medaille in het dubbelspel.  

 

Trainerslicentiesysteem 

Voor meer informatie over het trainerslicentiesysteem verwijzen wij je naar 

het trainerslicentiereglement. 

  

Aanmelding: 

Aanmelding kan uitsluitend via onderstaande link en uiterlijk tot 19 december 2013 

 

2013 Aanmelding LTB en/of ALV 22 december – Modern tafeltennis 

 

Deelnemersbijdrage 

De kosten bedragen € 55,00 voor leden van de VVTT en € 85,00 voor niet-leden.    

 

Vragen: 

Heb je nog vragen of opmerkingen neem dan gerust contact op met: 

Frank du Bois, E-mail: frank.dubois@vvtt.nl Tel: 06-41856069 

 
 


