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Zondagtraining, op 6 februari weer 
De vereniging biedt dit seizoen weer een reeks plus-trainingen aan. De 
eersten waren in oktober en november. Hier hebben in totaal 15 
verschillende leden aan deelgenomen.  
De trainingen op 19 december en 9 januari vervielen door Corona en worden  
natuurlijk ingehaald. 
 
De volgende trainingen zijn op 6 februari, 6 maart, 3 april, 15 mei en 12 juni. 
De tijd is van 10.30 – 12.30 uur, in Groote Veen.  
De trainingen zijn voor wie wil. Zowel de jeugd als volwassenen kunnen weer 
meedoen. Hetty en Koos zullen deze weer op leeftijd en niveau verzorgen!   
 

 
 
Het is een extra training, met een eigen bijdrage van de deelnemers. Er 
kunnen nog enkele leden bij. 
De vereniging kan de trainingen voor hetzelfde bedrag per keer aanbieden 
als vorig jaar. Voor instappers nu is het voor nog 7x (de vijf data + de twee 
inhaal)  in totaal 31,10 euro.  
Nieuwe deelnemers kunnen dit bedrag overmaken op rekening van de 
vereniging: NL84 RABO 01509 44 608 t.n.v. ttv Actief.  
 
Wie de reeks vorig jaar of het startweekend in september leuk vond…  
Wees weer welkom! En tot zondag 6 februari om 10.30 uur. 
 
 

Extra tafels Oldstars 
Op woensdag 19 januari was de eerste Oldstars ochtend in het nieuwe jaar. 
Enthousiast en gezellig konden de leden weer in beweging komen. Een volle 
zaal met rond de 25 spelers kwam er op af. 
 
Bij zo’n grote opkomst van bijna de hele groep is het aantal van 9 tafels dat 
de vereniging had eigenlijk te weinig. Op verzoek van Arthur, Koos en Tom 
heeft de vereniging extra twee goede gebruikte tafels aangeschaft. 
Net als op dinsdag en donderdag willen we op woensdag ochtend een goed 
product neerzetten, waarbij alle aanwezige leden tot hun recht komen. 
 
Via sponsor Peter Baten (zie advertentie op de volgende bladzijde) konden 
de tafels binnen enkele dagen opgehaald worden. Waardoor ze de woensdag 
erna al beschikbaar waren. 
   

http://www.ttvactief.nl/
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TT2 trainersopleiding in Eelde 
De NTTB organiseert dit voorjaar voor belangstellenden uit de Noordelijke 
provincies een Tafeltennistrainer 2 opleiding. Dit is een officieel door NOC-
NSF erkend diploma voor trainers, met name jeugdtrainers. 
 

 
 

In het programma 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. 
 
Deze opleiding bestaat uit 7 bijeenkomsten, enkele maanden stage meelopen 
op de club en het maken van enkele opdrachten in de praktijk. 
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. 
 
Waar:    Groote Veen in Eelde 
Docent: Koos Kuiper (Koos leidt door het land ook trainers op voor de NTTB) 
Wanneer: Totaal 7 zondagochtenden + een reservedatum 
         Van 20 februari tot 12 juni (reserve datum 26 juni) 
Tijdsduur: 3 uur 
  
Interesse in (de) sport? Wat bijverdienen? Leuk om mensen beter te maken? 
De opleiding kost € 658,50, maar met subsidie van de gemeente en een 
bijdrage van de vereniging kunnen belangstellenden deze opleiding 
nagenoeg gratis volgen. 
Voor meer informatie over de TT2 opleiding… even Koos Kuiper vragen. 
 

 
 

TT2 opleiding, ook enkele spelers gevraagd 
Tijdens de TT2 opleiding is de aanwezigheid van spelers van divers niveau 
ook wenselijk. Koos zal tijdens de trainingen leden vragen of ze enkele keren 
extra willen spelen tijdens de opleiding. 
  

http://www.ttvactief.nl/

