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Opleidingen & bijscholingen 

Veel, te veel, rust op gebied van opleidingen en bijscholingen. Het blijkt bijna 

onmogelijk om voldoende deelnemers te vinden om cursussen en bijscholingen  

vol te krijgen. Gelukkig zijn er weer een tweetal trainers geslaagd voor hun 

trainersopleiding TT3. Gefeliciteerd en veel succes. 

Helaas moesten wij ook dit jaar weer een aantal bijscholingen afblazen. 

Onderstaand de bijscholingen die gelukkig wel doorgegaan zijn;                 

Trainers werden bij hun eigen vereniging meegenomen in het breed motorisch 

opleiden aan de hand van het ASM (Athletic Skills Model). 

- 6 juni 2019 bij TVO Oosterhout. 

- 20 juni 2019 bij TTV Hutaf in Huissen. 
- 14 november 2019 bij TTV SKF in Veenendaal. 
- 3 juli 2019 bijscholing bij Tafeltennis Nijmegen waar trainers van alle 

verenigingen welkom waren. 12 trainers waren aanwezig. 
 

Talentontwikkeling 

Ook dit jaar moesten wij het doen met maar een trainingsgroep voor welpen en 

pupillen. Tijdens de tien trainingen werd er hard gewerkt aan het verbeteren van 

het niveau. Onder leiding van Martijn Spithoven en Boris de Vries werd hard 

trainen verbonden aan veel plezier.  

In 2019 is de afdeling gestart met een eigen RTC in Nijmegen. Na een hobbelig 

begin liep het in de loop van het jaar steeds beter. Met dank aan een groot 

aantal sponsors, een bijdrage van de afdeling en niet te vergeten een flinke 

eigen bijdrage van de ouders.  

Een van de belangrijkste toernooien was ook dit jaar weer voor velen de NTTB 

Jeugdcup zoals elk jaar op Papendal. Dit jaar helaas geen podiumplaatsen maar 

wel veel inzet en enthousiasme. Wij danken alle coaches, spelers ouders en 

medewerkers. 

Ledenwerving 

Gelre heeft in het jaar 2019 evenals in 2018 een ledenwinst geboekt en wel van 

54 jeugdleden en 26 seniorenleden. De winst aan jeugdleden heeft zich ten 

opzichte van het voorgaande jaar doorgezet. Het ledenverlies bij de senioren in 

2018 is inmiddels omgezet naar een ledenwinst. Het lijkt er op dat initiatieven 

van Bond, afdeling en verenigingen zijn vruchten afwerpen. 

Helaas weten de verenigingen de weg naar de subsidiepot nog steeds maar 

moeilijk te vinden. Hier is nog ruimte voor verbetering.  
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