
	  

	  

De	  eerste	  nieuwsbrief	  van	  de	  Tafeltennis	  Academie	  Amersfoort!	  
	  
We	  zijn	  nu	  3	  maanden	  onderweg	  met	  de	  Tafeltennis	  Academie	  Amersfoort,	  een	  moment	  om	  terug	  
en	  vooruit	  te	  kijken.	  In	  deze	  nieuwsbrief	  stelt	  de	  voorzitter	  zich	  voor,	  vertelt	  Juliet	  hoe	  het	  gaat	  bij	  de	  
trainingen	  en	  komen	  de	  activiteiten	  voor	  de	  komende	  periode	  aan	  bod.	  Voldoende	  informatie	  om	  
goed	  door	  te	  nemen,	  kijk	  ook	  goed	  naar	  de	  agenda	  zodat	  je	  geen	  spannende	  zaken	  gaat	  missen!	  
	  
Lucien	  Peek	  

	  

Mijn	  naam	  is	  Lucien	  Peek,	  voorzitter	  van	  de	  Tafeltennis	  Academie.	  
Samen	  met	  Eric	  Capello	  en	  Thijs	  van	  Veen	  vormen	  we	  het	  bestuur.	  	  
Met	  z’n	  drieën	  zorgen	  we	  ervoor	  dat	  (financiële)	  taken	  geregeld	  worden,	  
zodat	  Juliet	  zich	  kan	  richten	  op	  de	  inhoud	  (tafeltennis).	  
Eric	  en	  Thijs	  zullen	  zich	  de	  volgende	  keren	  aan	  jullie	  voorstellen.	  	  
Ik	  ben	  44	  jaar,	  een	  echte	  Amersfoorter	  en	  speel	  al	  meer	  dan	  30	  jaar	  
tafeltennis.	  

Sinds	  afgelopen	  seizoen	  in	  team	  1	  van	  Over	  ’t	  Net	  in	  de	  duo	  competitie.	  Ook	  heb	  ik	  in	  de	  loop	  van	  de	  
jaren	  diverse	  bestuurs-‐	  en	  vrijwilligersfuncties	  vervult,	  laatst	  nog	  als	  voorzitter	  van	  Over	  ’t	  Net.	  Naast	  
zelf	  tafeltennis	  spelen	  en	  soms	  training	  geven	  ben	  ik	  in	  het	  weekend	  vaak	  op	  het	  voetbalveld	  te	  
vinden.	  Mijn	  beide	  zonen	  spelen	  bij	  Hooglanderveen.	  Ook	  zit	  ik	  elke	  thuiswedstrijd	  op	  de	  tribune	  bij	  
FC	  Utrecht.	  	  Het	  is	  ons	  doel	  om	  met	  Juliet,	  de	  trainers	  en	  het	  bestuur	  de	  spelers	  van	  de	  Academie	  op	  
een	  niveau	  hoger	  te	  krijgen,	  waarbij	  plezier	  en	  samenwerken	  ook	  belangrijk	  zijn.	  Mochten	  er	  zaken	  
zijn	  waar	  we	  al	  bestuur	  wat	  mee	  moeten,	  neem	  dan	  contact	  op	  met	  één	  van	  de	  bestuursleden.	  	  
	  
De	  trainingen	  
Tijdens	  de	  trainingen	  hebben	  de	  kinderen	  moeten	  wennen	  aan	  de	  gemengde	  groepen:	  eerst	  nog	  erg	  
gericht	  op	  de	  kinderen	  van	  je	  eigen	  vereniging	  maar	  hierin	  zie	  je	  al	  verschuivingen	  ontstaan.	  Er	  wordt	  
hard	  getraind,	  je	  ziet	  een	  groot	  aantal	  kinderen	  met	  sprongen	  vooruit	  gaan	  en	  dat	  geeft	  plezier	  bij	  
kinderen	  en	  trainers.	  Het	  werken	  met	  2	  trainers	  op	  de	  maandag	  en	  de	  woensdag	  werkt	  heel	  fijn,	  
spelers	  krijgen	  ook	  individuele	  aandacht	  door	  de	  meerballentraining.	  
Nieuw	  is	  de	  stabiliteitstraining:	  voor	  sommige	  spelers	  een	  makkie	  maar	  voor	  velen	  nog	  zwaar.	  
De	  vrijdagtraining	  is	  meer	  wedstrijdgericht,	  enkele	  inspeeloefeningen	  en	  daarna	  korte	  wedstrijdele-‐
menten	  trainen	  zorgt	  voor	  een	  goede	  focus	  voor	  de	  zaterdag.	  
Zijn	  er	  dan	  geen	  hobbels	  te	  nemen?	  Jawel	  hoor,	  ik	  maak	  me	  soms	  zorgen	  over	  de	  drukte	  van	  de	  A-‐
selectie.	  Verder	  zijn	  er	  in	  de	  B-‐selectie	  3	  spelers	  afgehaakt,	  samen	  met	  de	  clubtrainers	  ben	  ik	  in	  over-‐
leg	  om	  deze	  plekken	  weer	  op	  te	  vullen.	  
Al	  met	  al	  heb	  ik	  een	  goed	  gevoel	  over	  de	  eerste	  3	  maanden,	  laten	  we	  samen	  op	  deze	  voet	  verder	  
gaan.	  
	  
	   	  



Toernooien	  
Er	  zijn	  door	  diverse	  spelers	  toernooien	  bezocht.	  Alle	  resultaten	  hiervan	  staan	  op	  de	  websites	  van	  de	  
clubs	  of	  van	  de	  Academie.	  
Ook	  de	  komende	  maanden	  zijn	  er	  weer	  veel	  toernooien,	  kijk	  op	  de	  agenda	  als	  je	  mee	  wil	  doen.	  
Alle	  landelijke	  toernooien	  zijn	  bedoeld	  voor	  jeugdspelers	  van	  de	  A-‐selectie	  en	  de	  pupillen	  uit	  de	  B-‐
selectie	  (geboortejaar	  2002	  of	  later).	  	  
	  
Clinic	  3	  december	  
Op	  woensdag	  3	  december	  is	  er	  een	  clinic	  voor	  de	  B-‐	  en	  de	  A-‐selectie	  door	  de	  eredivisiespelers	  Frank	  
Rengenhart	  en	  Gamal	  de	  Groot.	  
Tijden:	  	  
19.00	  –	  19.50	  uur	  clinic	  B-‐selectie	  (15	  minuten	  van	  te	  voren	  aanwezig	  zijn)	  
19.50	  –	  20.10	  uur	  demonstratie	  voor	  alle	  spelers	  (en	  belangstellende	  ouders)	  
20.10	  –	  21.00	  uur	  clinic	  A-‐selectie	  
Het	  is	  in	  de	  zaal	  van	  Over	  ’t	  Net.	  
	  

	  
Frank	  Rengenhart	  
	  

	  
Gamal	  de	  Groot	  
	  

Frank	  en	  Gamal	  zullen	  vooral	  aandacht	  besteden	  aan	  de	  service	  en	  ontvangst.	  
We	  hopen	  natuurlijk	  op	  heel	  veel	  spelers	  en	  andere	  belangstellenden!	  
	  
Trainingen	  in	  december	  en	  start	  in	  januari	  2015	  
Op	  15	  en	  17	  december	  zullen	  de	  laatste	  trainingen	  zijn	  in	  2014.	  
De	  eerste	  training	  in	  januari	  zal	  zijn	  op	  maandag	  5	  januari.	  
	  
Vrijdagtraining	  
In	  januari	  starten	  er	  weer	  15	  vrijdagtrainingen.	  
De	  data	  zijn:	  	  
9-‐16-‐23-‐30	  januari	  
13-‐20	  februari	  
6-‐13-‐20-‐27	  maart	  
10-‐17-‐24	  april	  
22-‐29	  mei	  
Kosten:	  €	  40,-‐	  
Als	  je	  wil	  deelnemen	  aan	  deze	  training	  reageer	  dan	  snel	  naar:	  
juliet@tafeltennisacademieamersfoort.nl	  
Vanwege	  de	  eerlijke	  zaalverdeling	  (tussen	  beide	  clubs)	  zal	  de	  vrijdagtraining	  van	  januari	  tot	  en	  met	  
mei	  2015	  gehouden	  worden	  in	  de	  zaal	  van	  Over	  ’t	  Net.	  
	  
	   	  



Agenda	  
	  
Datum:	   Wat?	   Voor	  wie?	   Opgeven	  bij?	  
3	  december	   Clinic	  Frank	  en	  Gamal	   Alle	  spelers	  A-‐	  en	  B-‐	  selectie	   n.v.t.	  
6	  december	   ¼	  finale	  NJM	  Almere	   Tessa,	  Maartje,	  Anouk	   n.v.t.	  
13	  december	   B	  RLT	  Assen	   Luuk,	  Tessa,	  Layla	   Reeds	  gedaan	  
14	  december	  	   RLT	  Assen	   Alle	  opgegeven	  spelers	   Reeds	  gedaan	  
3	  januari	   Open	  Soester	   Alle	  spelers	   Website	  Soest	  
10	  januari	   Afd.	  kamp.	  lage	  licenties	   Alle	  spelers	  vanaf	  

vastgestelde	  rating	  
Eigen	  club	  
(mail	  volgt)	  

17	  januari	   Afd.	  kamp.	  hoge	  licenties	   Alle	  spelers	  tot	  vastgestelde	  
rating	  

Eigen	  club	  
(mail	  volgt)	  

31	  januari	   Start	  competitie	   allen	   n.v.t.	  
8	  februari	   ½	  finale	  NJM	  	   Nog	  niet	  bekend	   n.v.t.	  
21	  februari	   RLT	  Nijmegen	   Inschrijven	  volgt	   Juliet	  
22	  februari	   B	  RLT	  Nijmegen	   Inschrijven	  volgt	   Juliet	  
28	  februari	   Jeugdklassentoernooi	  Zwolle	   Nog	  niet	  bekend	   Op	  uitnodiging	  

afd.Midden	  
15	  maart	   Jeugdranglijst	  finale	  Amsterdam	   Inschrijven	  volgt	   Juliet	  
9	  mei	   Ned.	  Jeugdkamp.	  B	   Inschrijven	  volgt	   Juliet	  
30	  mei	  
	  

Start	  Middenmeerkampen	   Alle	  spelers	   Eigen	  club	  
(mail	  volgt)	  

13	  juni	   B/C	  kwalificatietoernooi	  
Aalsmeer	  

Op	  uitnodiging	   Juliet	  

20	  en	  27	  
juni	  

Vervolgronden	  
Middenmeerkampen	  

Op	  kwalificatie	  1e	  ronde	   	  

	  
Trainen	  in	  de	  kerstvakantie	  
Helaas	  verzorgt	  Menereis	  deze	  kerstvakantie	  geen	  trainingsstage.	  
Als	  je	  je	  toch	  goed	  wil	  voorbereiden	  op	  de	  volgende	  competitiehelft	  kun	  je	  je	  aanmelden	  bij:	  
Tafeltennis	  School	  Den	  Haag:	  www.ttsd.eu	  
Mogelijkheden	  zijn	  er	  op	  17/18	  januari	  en	  op	  24/25	  januari.	  
Kosten	  2	  dagen	  training:	  €	  80,-‐,	  met	  overnachting:	  €	  125,-‐	  
Het	  zijn	  prima	  trainers	  en	  het	  is	  bedoeld	  voor	  alle	  niveaus.	  
Verder	  in	  het	  seizoen	  zijn	  er	  nog	  trainingsstages	  op	  28	  februari/1	  maart	  en	  2/3	  mei.	  
	  
Tot	  slot	  
Heel	  veel	  informatie	  in	  deze	  eerste	  nieuwsbrief.	  
Lees	  het	  rustig	  door,	  kijk	  ook	  op	  onze	  site	  en	  volg	  ons	  op	  facebook:	  	  
www.tafeltennisacademieamersfoort.nl	  
https://www.facebook.com/tafeltennisacademieamersfoort	  
	  
Als	  er	  dingen	  zijn	  die	  wij	  over	  het	  hoofd	  zien,	  of	  dingen	  waar	  je	  tegenaan	  loopt	  laat	  het	  dan	  vooral	  
weten	  bij	  het	  bestuur	  (lucien.peek@casema.nl	  )	  of	  bij	  Juliet	  
(juliet@tafeltennisacademieamersfoort.nl	  )	  


