
Tafeltennisacademie 
Amersfoort

….met passie naar succes!!                                   



Situatie in Amersfoort januari 2014:

• 2 verenigingen: Hoogland en Over ‘t Net

• Jeugdleden per januari 2014: Hoogland 41, Over ‘t Net 21

• Niveau hoogste jeugdteams: landelijk C en 2e klasse 

• Trainers uit eigen vereniging, TT2 opgeleid

• 1x per week bij beide clubs 1 training door Juliet (TT4)



Basisgedachten

• Op meer momenten in de week werken met dezelfde groep kinderen

• Meer homogene groepen samenstellen (zowel qua niveau als 
beleving)

• Niveau jeugdtafeltennis in Amersfoort verhogen

• Samenwerking op gebied van jeugd tussen de clubs bevorderen

• Vertrouwen in elkaar hebben: 1+1=3!

• De sport tafeltennis promoten in de regio

• Een breder opgeleid kader krijgen



Voorbereiding 

• Gesprekken met de besturen over meer samenwerking

• Gesprekken trainers over samenwerking

• Informatie verzamelen bij eerdere samenwerkingsprojecten (zoals 
IJsseltop)

• Veel sparren met trainers, besturen van andere clubs

• Komen tot een plan en dit presenteren bij clubs, trainers en ouders



Plan tot oprichting tafeltennisacademie Amersfoort

• Voorstel tot oprichting stichting met 3 bestuursleden 

• Wat betekent het concreet voor de clubs?

• Wat betekent het concreet voor de spelers?

• De kosten?

• De doelen?

• Hoe staan de ouders hierin?



Afspraken

• Gelijkwaardigheid in inbreng van jeugdleden voor beide clubs (#2)

• Beide clubs huren 1 avond voor 3 uur de zaal

• De academie pakt de landelijke toernooien op

• De clubs verzorgen de afdelingstoernooien

• Bij iedere academietraining ook een clubtrainer aanwezig

• Leden blijven lid bij de club, betalen een bedrag aan de academie

• Zaalhuur derde trainingsavond is voor de academie

• 2 trainingen is standaard, meer trainen: meer betalen 



Oprichting tafeltennisacademie Amersfoort

• 5 september 2014

• Bestuursleden

• Vergaderen 

• Bewaken grote lijnen en doelen voor ogen houden

• Financiën 



Tafeltennisacademie van start

• September 2014: 30 kinderen 

• 3 avonden, op alle avonden 2 trainers per groep

• Vergaderingen met trainers van beide clubs

• Activiteiten:  



Valkuilen

• Het reizen van de kinderen, trainen in een andere zaal

• Het bemensen van de groepen met 2 trainers

• Het bewaken van de gelijkwaardigheid in aantal

• Te snel een samengesteld team geformeerd



Voordelen

• Niveau en beleving binnen de groepen dichter bij elkaar

• Meer samenwerking m.b.t. jeugdbeleid tussen de clubs

• Niveau gestegen: 1e klasse en landelijk A/C

• Aanvullen teams (in overleg)

• Grotere groep spelers naar landelijke toernooien

• Extra inkomsten voor extra activiteiten 

• Spelers blijven lid van hun eigen club







…..met passie naar succes!!

https://www.tafeltennisacademieamersfoort.nl

https://www.tafeltennisacademieamersfoort.nl/

