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Nieuwsbrief 
 

Beste tafeltennisvrienden 

 

Om jullie regelmatig op de hoogte 

te brengen wat er allemaal gebeurt 

binnen het RTN Oost gaan we 

regelmatig een nieuwsbrief voor 

jullie samenstellen. Hierbij het 

eerste nummer, waarin we ook een 

aantal activiteiten aankondigen. 

Jullie kunnen nieuws lezen over de 

verenigings- en de 

trainersontwikkeling. Verder 

hebben we de eerste stappen 

gezet om het RTN onder de 

aandacht van de spelers en de 

ouders te brengen. Na de 

gezamenlijke informatie 

bijeenkomst gaan we met de 

geïnteresseerden in gesprek om te 

kijken welke deelname het best bij 

hen past. 

Achter de schermen zijn we actief 

om het RTN startklaar te maken 

voor het volgende seizoen. RTN 

Coördinator Wim van Selling heeft 

zich helemaal op het RTN Oost 

gestort en de plannen voor 

subsidie aanvraag bij de provincie 

Gelderland zijn in de afrondende 

fase.  

We gaan binnenkort met de 

verenigingen in gesprek om het 

volgend seizoen meer in details 

voor te bereiden. De jaarplanning 

zal afgerond worden en de 

praktische afspraken gemaakt 

worden. Genoeg te doen dus. We 

hopen jullie weer snel te zien.  

          

Titus & Wim 

  Spelers van het RTN 

 
 

We hebben de eerste stappen gezet 

het RTN bekend te maken onder 

jeugdspelers. Op 3 en 7 mei zijn er in 

de zaal van Tafeltennis Zwolle 

selectiedagen georganiseerd voor 

mogelijke kandidaat spelers voor het 

CSE en het RTN Oost. Omdat de CSE 

trainingen, en dus ook deze 

selectietrainingen binnen de 

onderwijsuren vallen, konden we dit 

keer ondanks de Coronamaatregelen 

met een groter groep trainen. De 

interesse was zo groot dat we op de 

vrijdag de training hebben moeten 

wijzigen van één training van 3 uur 

naar twee trainingen van 2 uur. Er 

hebben in totaal meer dan 20 

spelers (inclusief sparring) aan de 

trainingsdagen meegedaan. Onder 

leiding van CSE trainers Martijn 

Spithoven en Gerben Last en RTN 

trainer Titus Damsma is er weer eens 

hard gewerkt door onze jonge  

 

 

 
RTN-trainer Titus Damsma 

 

talenten. Ondertussen hebben 

we een grote groep jeugdleden 

van de verenigingen van Afdeling 

Oost uitgenodigd voor een online 

informatie bijeenkomst voor 

jeugdspelers en ouders (en 

trainers). Deze bijeenkomst zal 

plaatsvinden op 3 juni a.s.. 

Mocht u nog geïnteresseerde 

spelers weten de niet een 

uitnodiging hebben gehad, dan 

kunt u dat aangeven bij Wim: 

 w.van.selling@ziggo.nl 

 

    

 
 

KOMENDE EVENEMENTEN 

 

3 juni spelers/ ouders-bijeenkomst 

online 

 

17 juni trainersbijeenkomst 

online 

  

26 juni & 3 juli trainingsdagen 

De Brug Apeldoorn/ Swift Deventer 

 

  

 

 

RTN Oost 

 
Samenwerken 

Samen sterker 
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 Zoals aangegeven in de 

laatste verenigings-

bijeenkomst van 28 april zijn 

we gestart met het plannen 

van verenigingsgesprekken 

om de aangesloten vereniging 

samen goed door te lichten. 

RTN trainer Titus Damsma zal 

met Afdelingsondersteuner 

John van Hoeven deze 

gesprekken voeren. Inmiddels 

zijn de eerste afspraken met 

TTV De Veluwe Apeldoorn en 

TTV Torenstad Zutphen 

gemaakt. Er zal binnenkort 

een brief bij de overige 

verenigingen binnenkomen 

met het aanbod een gesprek 

aan te gaan. Het doel van het 

intakegesprek is een beter 

beeld te krijgen van de 

huidige situatie binnen de  

 vereniging. In het algemeen is het 

lastig om een situatie waar je 

midden in zit en een grote 

betrokkenheid bij hebt objectief 

van een afstandje te bekijken en 

te analyseren. Wij willen de 

vereniging hierbij ondersteunen. 

We gaan vragen stellen over een 

heel breed spectrum aan 

verschillende aspecten van het 

verenigingsleven. 

 

We willen verder alle 

samenwerkende verenigingen 

binnen het RTN Oost vragen om 

de NTTB verenigingsmonitor in te 

vullen. Het is de eerste keer een 

aardige investering, maar die is 

het waard en er komt waardevolle 

informatie uit voor zowel het RTN 

Oost als de NTTB.  

Verenigings 

ontwikkeling  

 
 

 

 

 

 

Trainers 

ontwikkeling 
 

We willen binnen het RTN Oost veel aandacht 

besteden aan de ontwikkeling van de trainers 

bij de verenigingen. We willen hier al voor de 

officiële start van het RTN een start mee maken. 

Hierom hebben we op 17 juni een bijeenkomst 

voor alle trainers van de samenwerkende 

verenigingen van het RTN Oost gepland. De 

bedoeling is om tweeledig. Allereerst willen we 

heel graag dat de trainers van verschillende 

verenigingen elkaar leren kennen. Vaak is een 

trainer een ‘eenzame’ functie binnen de 

vereniging. Het is goed om collegae te leren 

kennen die in de zelfde situatie zitten. Verder  

 

  

 

 

 

 

willen we inventariseren 

welke behoeftes er bestaan 

binnen het trainerscorps, 

zodat we daar voor volgend 

seizoen gericht op kunnen 

voorbereiden. De uitnodiging 

zak naar de samenwerkende 

verenigingen gestuurd 

worden. Na deze eerste 

bijeenkomst zullen we een 

programma opstellen voor 

komend seizoen en zullen 

ook trainers van de overige 

verenigingen van Afdeling 

Oost kunnen aansluiten.  

  

 

 

 

RTN Oost 
 

Samenwerkende verenigingen: 

 

TTV De Veluwe, Apeldoorn 

TTV Trias. Twello  

TTV Swift, Deventer  

Tafeltennis Zwolle, Zwolle  

TTV De Brug, Apeldoorn  

TTV Torenstad, Zutphen  

TTV Kampenion, Kampen  

Smash ’70, Hattem 

 

Samenwerkende organisaties: 

 

CSE Zwolle 

Afdeling Oost NTTB 

Topsport Gelderland 

NTTB 

   

 


