Informatie behorende bij toernooileider 3 en 4

Colofon
Welkom! Een toernooi in goede banen leiden is geweldig om te doen. Je helpt namelijk spelers om
zich met plezier te ontwikkelen in een mooie en veelzijdige sport: tafeltennis. Fijn dat je meer wilt
leren om een toernooi te leiden!
De praktijkopdrachten behoren bij de opleiding tot toernooileider 3 en 4. Ze zijn samengesteld door
de Nederlandse Tafeltennisbond onder leiding van Marcel Kraa met medewerking van de werkgroep
bestaande uit Joost Schoenmakers, Igor Heller, Albert Janssen en Joke Wijker. Op basis van de
evaluaties van de voorgaande opleidingen worden de praktijkopdrachten continu actueel gehouden.
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Praktijkopdrachten
Inleiding
Gefeliciteerd, je bent gestart met de opleiding tot toernooileider 3 of 4. Je kunt direct aan de slag
met alle praktijkopdrachten! Tijdens de workshops krijg je inhoudelijke informatie, kennis en
vaardigheden aangereikt die ondersteund zijn voor de uitvoering van de opdrachten. Door
voorafgaand aan de workshops alvast de opdracht te lezen en mogelijk aan de slag te gaan, kan je
meer uit de workshops halen. Je kan dan gerichte vragen stellen en op hoger niveau discussiëren met
je medecursisten en docenten.

Praktijkgericht
De toernooileider werkt met getalenteerde sporters die presteren op het niveau van de regionale
top/landelijke subtop. Door de opdrachten in de praktijk uit te voeren, doe je ervaringen op die van
belang zijn voor een toernooileider op niveau 3 of 4. De opdrachten zijn dus een middel om jezelf als
toernooileider (verder) te ontwikkelen. Om het diploma toernooileider 3 te halen, moet je de
kerntaken in de praktijk van je eigen sport uitvoeren. In de ELO (Elektronische Leeromgeving) zijn
onderstaande opdrachten al opgenomen. Enkele van deze opdrachten dien je in de echte praktijk uit
te voeren.
De opdrachten zijn onderverdeeld in:
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3.0
a.
b.
c.
d.
e.

3.1
a.
b.
c.
d.

3.2

Algemene Opdrachten
Veiligheid en hygiëne
Sport en gedragscode
Regelgeving: SR3
Regelgeving: Statuten en reglementen
Taken bondsvertegenwoordiger

Leiden van toernooien
De meerkampregel
Een toernooi met 180 deelnemers
Conflicthantering
Een toernooi in toernooiplanner.nl

Assisteren bij grote toernooien

a. Voorbereiding
b. Evaluatie
c. Reflectiegesprek

3.3

Begeleiding tijdens evenementen

a. Begeleiden tijdens een toernooi
b. Evaluatie en reflectiegesprek
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