Bijscholing WOB Jeugd “van spel naar spelen:
training geven aan 6 tot 10 jarigen”
De afdeling Noord organiseert vanuit het Activiteitenplan 2021 de volgende bijscholing:
Datum:
Thema:
Inleiders:
Locatie:
Tijd:

Kosten:

Zondag 26 september 2021
Werving, opvang en behoud voor de jongste jeugd van 6 tot 10 jaar
Hetty Klok en Koos Kuiper
Sporthal Groote Veen, Boomgaard 7, 9761 TM Eelde
10.00 – 13.00 uur
- Inloop en ontvangst vanaf 09.30 uur in de kantine met koffie of thee
- Na afloop mogelijkheid tot lunch met soep en broodjes van 13.00 tot 13.30 uur.
Er zijn geen kosten aan deze bijscholing verbonden voor trainers uit de afdeling
Noord.
€7,50 voor deelnemers buiten de afdeling Noord. Inschrijving verplicht tot betaling.

Inhoud bijscholing:
Beginnende tafeltennissers van 6 tot 10 jaar kunnen nog niet tafeltennissen.
Je kunt ze niet achter een tafel zetten en verwachten dat ze een rally kunnen
spelen. Om deze spelers te leren tafeltennissen en om ze te behouden voor
tafeltennis als sport is een andere aanpak nodig. In deze bijscholing kun je
zien en ervaren hoe je jonge spelers van 6 tot 10 jaar op een speelse manier
leert tafeltennissen. In een circuitvorm laten we zien hoe je ze stap voor stap
ze leert tafeltennissen: welke spelvormen kun je aanbieden, wat leren spelers
hiervan, welke materialen kun je gebruiken.
Inleiders:
Hetty Klok en Koos Kuiper geven sinds begin jaren '90 training aan diverse clubs in de afdeling Noord.
Koos Kuiper is ook NTTB-opleider voor aankomende trainers TT2 en TT3. Hetty Klok heeft jarenlange
ervaring met training geven aan beginnende jonge spelers. Sinds een aantal jaren geeft ze
training bij Actief Eelde. De jeugdafdeling van deze club omvat om dit moment ongeveer 25
jeugdspelers, waarvan de jongste 6 jaar is. Dit aantal is onder andere
bereikt door een speciaal trainingsprogramma gericht op de jongste jeugd.
Daarnaast is er contact met de vakdocenten van de basisscholen om één
keer per jaar tijdens de gymlessen aan alle groepen dit
tafeltennisprogramma in circuitvorm te geven.
Doelgroep, trainerslicentiesysteem en kosten:
De bijeenkomst is gericht op alle trainers. Ook trainers die nog geen trainersopleiding hebben
gevolgd en geïnteresseerd zijn in het trainersvak zijn van harte welkom! De bijeenkomst geldt voor
licentiebehoud voor trainers met TT2- en TT3-licentie. Inschrijving verplicht tot betaling.
Aanmelden en informatie:
Je kunt je tot en met 19 september aanmelden met onderstaande link:
https://forms.office.com/r/wiJnYQZYAW
Voor aanvullende informatie of vragen kunt je contact opnemen via
afdelingsondersteuner@nttbnoord.nl

