
Aan alle tafeltennisverenigingen in Nederland
Aan alle jeugdtrainers
Aan alle jeugdbegeleiders
Aan alle belangstellenden

Op zaterdag 3 en zondag 4 maart worden in het Indoor-sportcentrum in Eindhoven de Nationale Tafelten-
niskampioenschappen gehouden. Onder de deelnemers alle bekende toppers van Nederland, zoals Trinko Keen, 
Danny Heister, Li Jiao, Elena Timinia en nog vele anderen. Zie voor deelnemerslijst de  website van de NTTB 
onder het kopje NK2007, deelnemers.

Naast deze kampioenschappen wordt op zondag 4 maart een JEUGDTAFELTENNISDAG  georganiseerd.
Het doel van deze dag is dat kinderen een gezellige tafeltennisdag hebben, waarbij niet de prestatie, maar de 
kennismaking met toptafeltennis voorop staat.

Deze tafeltennisdag voor jeugdleden bestaat uit verschillende onderdelen:

- er wordt een groepstraining gedaan, waarbij diverse oefenvormen worden gebruikt
- samen met de groep een wedstrijd bekijken en uitleg wat er bij het spelen in en om de tafels gebeurt
- en natuurlijk worden er ook nog een aantal oefenwedstrijdjes gespeeld
- een groepsfoto met ..............

Ook zal op zondag de huldiging plaatsvinden van Li Jiao, de winnares van 
de EuropeseTop 12. De jeugdleden die deelnemen aan de jeugdtafelten-
nisdag zijn hier een onderdeel van.

De jeugdtafeltennisdag begint voor de eerste groepen om 10.00 uur en afhankelijk van 
de groep eindigt deze om 15.00 uur. Hierna gaan we kijken naar de finalewedstrijden.

De kosten voor deelname per jeugdspeler aan deze jeugdtafeltennisdag bedragen € 10, dit is inclusief  een 
toegangskaart, een programmaboek, een drankje en een versnappering.

Aanmelding kan alleen via uw tafeltennisvereniging. Het bijgevoegde inschrijvingsformulier invullen en zenden 
naar NK2007@nttb.nl. 

De inschrijving voor deze jeugdtafeltennisdag sluit op 26 februari a.s. 
Er geldt een maximum van 160 jeugdleden, vol = vol. Wees er dus snel bij als u uw jeugdleden een leuke en 
gezellige dag wilt aanbieden.

Een grote kans voor uw jeugdleden om de toppers van dichtbij te zien spelen.
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