Onderwerp
Uitnodiging Workshop Tafeltennis woensdag 17 januari 2018
met o.a. Bettine Vriesekoop

Datum
27 november 2017

Beste tafeltennistrainers en bewegingsagogen,
Wat is paratafeltennis? https://www.youtube.com/watch?v=FFbhXnANo48
Tafeltennis is één van de sporten die veel beoefend wordt in revalidatiecentra en die
ook zeer geschikt is om, aansluitend aan of zelfs tijdens een revalidatietraject,
structureel te beoefenen.
We denken hierbij aan trainingen op het revalidatiecentrum, stimuleren van de overstap
naar een vereniging, en in het verlengde hiervan ook aan wedstrijdaanbod en
talentherkenning en topsport (de Dongense Kelly van Zon is regerend wereld- en
paralympisch kampioene!).
Binnen de Tafeltennisbond is een programma ontwikkeld:
Tafeltennis op het Revalidatiecentrum,
zie https://www.nttb.nl/speel-tafeltennis/spelen/paratafeltennis/nttb-programmas
We willen dit programma meer in gaan zetten en
hierbij de verbinding zoeken tussen
revalidatiecentra, trainers en verenigingen.
Hiertoe organiseren we een workshop bij
Revalidatiecentrum Blixembosch
Toledolaan 2
5629 CC Eindhoven
Deze workshop zal zich richten op zowel bewegingsagogen als tafeltennistrainers.
Tot nu toe is er weinig contact tussen agogen en trainers. Deze workshop is er op
gericht om aansluiting te vinden, bij elkaar in de keuken te kijken en elkaar te leren
kennen. De deelnemers gaan naar huis met nieuwe inzichten en met een nieuw
netwerk.
Naast een plenair gedeelte zal er ook ruim aandacht zijn voor de praktijk.
Bettine Vriesekoop zal als ambassadeur van de Tafeltennisbond een deel van het
programma op zich nemen.
Marit Martens-Scheers, bewegingsagoog van Movido, zal het inhoudelijke programma
verzorgen.
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Voorlopig programma
16:00 uur
Opening / start met o.a. Bettine Vriesekoop
16.30 uur
Theorie en praktijk
* Wat is een bewegingsagoog?
* Praktijk
17.45 uur
Broodjes, gelegenheid tot informeel contact
18.30 uur
Theorie en praktijk
* Waar is een tafeltennistrainer op gericht?
* Praktijk, met deelname paratafeltennissers
19.45 uur
Afsluiting
20.00 uur
Huiswaarts

Aanmelden
Met dank aan de samenwerking van de
Tafeltennisbond met de Johan Cruyff Foundation
kunnen we deze workshop gratis aanbieden.
Als u deze workshop bij wilt wonen, dan kunt u zich
tot en met 9 januari aanmelden bij
Ineke de Graaf
E-mail: teamparasport@tafeltennis.nl
Tel.: 06-21282052
onder vermelding van uw naam, functie/werkgever,
e-mail adres en telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,

Ineke de Graaf
NTTB Team Parasport
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