
Beste verenigingsbestuurder en/of trainer, 

 

Na ruim een jaar van afwezigheid, gaat bij voldoende belangstelling half februari de afdelingstraining voor de 

regio Noord  van start. Er zal getraind gaan worden op de woensdagavond.  

 

Waarom afdelingstraining?  
We willen welpen, pupillen en eerstejaars cadetten in Regio Noord een extra trainingsmogelijkheid aanbieden. 

Op deze trainingen kunnen ze met talentvolle leeftijdsgenoten trainen. Het doel van de afdeling is om het 

spelniveau van de kinderen uit de regio Noord te verhogen en ze met elkaar kennis te laten maken. Wanneer de 

spelers elkaar kennen, zullen ze elkaar eerder opzoeken op toernooien enz.  

 

Daarnaast willen we de kinderen nog enthousiaster  maken voor de tafeltennissport. Graag willen we middels 

een spelersschriftje ook de clubtrainers betrekken bij de trainingen en zo hopen we ook de communicatie tussen 

afdeling (trainer) en clubs (trainers) te vergroten. 

  

De doelgroep? 

De trainingen zijn voor  welpen / pupillen en 1
ste

  jaars cadetten.  

 

Hoe worden de deelnemers geselecteerd?  

De deelnemende verenigingen dragen spelers en/of speelsters voor die in aanmerking komen voor de 

regiotraining. De spelers die gaan deelnemen moeten minstens 2 keer per week bij hun eigen club trainen. 

Wanneer dit niet mogelijk is, zullen we dit bespreken en naar een oplossing zoeken.  

 

Wat zijn de kosten?  
De kosten bedragen € 3,20 per training per kind, Hiervan wordt de zaalhuur en de trainer betaald. De resterende 

kosten worden gedragen door de afdeling.  

 

Opzet afdelingstrainingen regio Noord Brabant 
• 14 trainingen op woensdagavond . 17:30-19:30 

• De trainingen vinden plaats in OSS, in de zaal van OTTC  

• De Verenigingen in Brabant noord selecteren zelf de mogelijke deelnemers.  

• Indien er meer dan 12 spelers worden opgegeven zal de eerste training gelden als een testtraining  

•  

Concept Data  
18-02-2009,25-02-2009,04-03-2009,11-03-2009,18-03-2009,25-03-2009,01-04-2009,08-04-2009,15-04-2009 

22-04-2009,29-04-2009,13-05-2009,20-05-2009,27-05-2009 

 

Wat vragen wij aan de clubs  
• Laat ons weten wie er gaan deelnemen  

• welpen / pupillen en eerstejaars cadetten (naam, geboortedatum en licentie, competitie klasse voorjaar 2009).  

• Graag vernemen we voor 7 februari van de clubs welke spelers zij zouden willen afvaardigen. 

 

Aanmeldingen en vragen kunt u richten aan: 

 

Stefan Heijnis,  

Tongelresestraat 29.55 

5613 DA Eindhoven 

Email: s.heijnis@sportlineactive.nl 

Telefoon: 0653217940 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Technische commissie Afdeling Zuidwest 

 

 

Stefan Heijnis 

Regio trainer afdeling Zuidwest 


