Opleidingen in ZuidWest 2018
Goed opgeleid kader als basis
Op korte termijn starten een aantal workshops en opleidingen in de afdeling ZuidWest:
1. Workshops Table Stars Trainer - gratis!
2. Workshop Lang Leve de Sportouder (LLDSO), eventueel in combinatie met
Tafeltennisbegeleider (TT-1) - gratis!
3. Tafeltennistrainer-2 (TT-2)
Veel verenigingen zitten te springen om nieuwe vrijwilligers en trainers, helemaal als het gaat om het
werven, opvangen en behouden van de jongste jeugd. Het opleiden van nieuwe trainers is van groot
belang voor het bestaansrecht van een vereniging.

Workshop Table Stars Trainer
Tijdens deze workshop worden de Table Stars onderdelen in praktijkvorm uitgelegd, krijgen de
deelnemers tips en trucs aangereikt, wordt het onderwerp didactiek besproken en worden de
deelnemers bijgepraat over de verdere ontwikkelingen op Table Stars gebied (promotiematerialen, The
Battle, clinics op scholen, etc.).
De workshop zelf bestaat uit een dagdeel van 3 uur. De workshop is geschikt voor personen met én
zonder trainersdiploma. Denk hierbij aan oudere jeugdleden, ouders van jeugdleden, TT-1 begeleiders
of TT-2 trainers. Deelnemers zonder praktijkervaring wordt verzocht voorafgaand aan de workshop
een beetje ervaring op te doen door enkele trainingen / wervingslessen bij te wonen. Indien TT-3, -4 of
-5 trainers de workshop willen bijwonen dan is dat uiteraard ook mogelijk. De Tafeltennisbond is ook
op zoek naar ervaren trainers die in 2019 én later de workshop zelf in de eigen afdeling kunnen
verzorgen.
Table Stars trainer certificaat
Deelnemers aan de workshop kunnen een officieel Table Stars trainer certificaat ontvangen.
Gediplomeerde trainers, deelnemers met minimaal 1 jaar trainerservaring en deelnemers die een
pedagogische beroepsachtergrond in lesgeven hebben ontvangen direct na afloop van de workshop
het ‘’Table Stars trainerscertificaat’’.
Deelnemers zonder ervaring in lesgeven / training geven dienen – om het TS trainerscertificaat te
halen – na afloop van de workshop een dagdeel praktijkervaring op te doen. Bijvoorbeeld tijdens een
Table Stars clinic op een basisschool samen met Sven Groot of onder toeziend oog van een
gediplomeerde trainer (TT-2 trainer of hoger). Als zij dit kunnen aantonen dan ontvangen zij ook het
TS trainerscertificaat. Hiermee willen we de deelnemers aanmoedigen om ook daadwerkelijk de stap
te zetten naar de praktijk.
Deelname mogelijk voor niet-leden
Zoals beschreven kunnen ook niet-NTTB-leden (bijvoorbeeld ouders van jeugdleden) deelnemen aan
de workshop. Deze deelnemers worden als ‘projectlid Table Stars 2018’ geregistreerd en betalen een
eenmalige bijdrage van €19,-. Facturatie vindt achteraf plaats met de betrokken deelnemers.
Persoonsgegevens worden opgenomen in de database van de NTTB. Gegevens worden vertrouwelijk
behandeld op dezelfde wijze als de data van de leden van de NTTB.
Workshop Table Stars Trainer
Er worden drie workshops in de afdeling ZuidWest gegeven:
•
Woensdag 13 juni in Oss (OTTC)
•
Woensdag 20 juni in Breda (TTV Belcrum)
•
Woensdag 20 juni in Helmond (TTV Stiphout)
De workshops zijn van 19.30 tot 22.30 uur.
Table Stars projecten en de rol van afdeling ZuidWest
ZuidWest hecht veel waarde aan de inzet van Table Stars. In het activiteitenplan 2018 is zowel
aandacht voor “Versterken verenigingskader” als voor “Opzetten vrijwilligersbank”. Door de organisatie

van deze workshops leggen we hiervoor een basis. Naast het aanbieden van deze workshops wil
Afdeling ZuidWest stimuleren en ondersteunen dat verenigingen met Table Stars aan de slag gaan.
• Er is een Table Stars Pakket beschikbaar. Dit kan geleend worden.
• ZuidWest heeft een stimuleringsregeling waar verenigingen die Table Stars inzetten als
wervingsactiviteit gebruik van kunnen maken. Zie https://www.nttb.nl/zuidwest/info/stimulering

Workshop Lang Leve de Sportouder
maandag 18 juni in Roosendaal (TTV ODT) van 20.00 tot 22.30 uur
'Lang leve de sportouder’ is een workshop ontwikkeld door NOC*NSF voor ouders waarvan hun kind
net is gaan sporten of die nog maar kort bij de sport betrokken zijn. Deze workshop wordt namens de
Tafeltennisbond gegeven door een trainer/ouder die uit het tafeltennis komt en zodoende een grote
meerwaarde heeft voor de aanwezigen. In één avond krijgen deze ouders handvatten over wat er
gebruikelijk is in het tafeltennis, maar zeker ook wat je beter wel of niet kunt doen met sportende
kinderen.
Het gaat erom dat de kinderen zo veel mogelijk plezier beleven aan de sport. Het is een gezellige en
leerzame bijeenkomst waarbij vooral ook veel met elkaar gedaan wordt. Een mooie kans om ouders
nog meer te betrekken bij onze sport.
Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=00RJeHeq3Os
Vervolg …
Als vervolg op de workshop Lang Leve de Sportouder kunnen de deelnemers een tweede bijeenkomst
bijwonen. Met de tweede bijeenkomst is dan de opleiding Tafeltennisbegeleider (TT-1) voltooid! Na de
workshop LLDSO wordt geïnventariseerd of hier belangstelling voor is.
Er is dit jaar budget beschikbaar om nog een paar (gratis) LLDSO workshops te organiseren in
ZuidWest. Belangstellende verenigingen kunnen hiervoor een e-mail sturen naar
afdelingsondersteuner@nttb-zuidwest.nl.

Tafeltennistrainer 2
Tafeltennistrainer 2 is een echte trainersopleiding. Er wordt opgeleid tot trainer, met name jeugdtrainer.
Men leert hier onder andere basiszaken over pedagogiek, didactiek, leiding geven en het voorbereiden
en zelfstandig geven van trainingen of delen daarvan. Daarnaast worden natuurlijk ook de
basistechnieken en -tactieken in het tafeltennis geleerd. Tafeltennistrainer 2 is vooral geschikt voor
mensen die beginnen met het trainersvak, bijvoorbeeld jeugd vanaf 16 jaar of vrijwilligers die al vaker
bij de trainingen hebben geassisteerd. In het najaar 2018 start deze opleiding in West-Brabant.
Op https://www.nttb.nl/nieuws/vernieuwd-aanbod-trainersopleidingen-2018-2019 vind je hierover meer
informatie en ook al de (voorlopige) cursusdata.
Hier staat ook informatie over de Trainer-3 opleidingen die in het nieuwe seizoen gegeven zullen
worden, zowel een reguliere variant als een verkorte variant in de tweede helft van december.

Meer informatie en aanmelden
Workshops Table Stars Trainer: Contactpersoon: Sven Groot, groot@tafeltennis.nl, 06 27 09 02 61.
https://www.nttb.nl/nieuws/gratis-table-stars-trainer-workshop-iedere-afdeling-0.
Aanmelden: https://www.nttb.nl/node/32044
Workshop Lang Leve de Sport Ouder: Contactpersoon: Ron van Enckevort,
afdelingsondersteuner@nttb-zuidwest.nl, 06 16 81 11 50.
https://www.nttb.nl/opleidingen/bestuurders/lang-leve-de-sportouder.
Aanmelden Workshop LLDSO Roosendaal: https://www.nttb.nl/zuidwest-3
Tafeltennistrainer 2 en 3: Contactpersoon Trainersopleidingen: Michiel de Korte,
opleidingen@tafeltennis.nl, 06 51 48 24 61.
https://www.nttb.nl/nieuws/vernieuwd-aanbod-trainersopleidingen-2018-2019.
Aanmelden TT2 of TT3 opleiding: opleidingen@tafeltennis.nl
Contactpersoon algemeen:
Ron van Enckevort, afdelingsondersteuner@nttb-zuidwest.nl, 06 16 81 11 50

