
 
Hallo leden van het Platform, 
 
  
Op zaterdag 11 juni aanstaande zijn wij van plan de regionale Dag van het 
Talent (DvtT) te organiseren. Deze dag van het talent dient een voorselectie 
te zijn van de Landelijke Finale van de Dag van het Talent op zondag 6 
november. Alle afdelingen mogen 8 jongens en 8 meisjes uitzenden naar 
deze finaledag. 
 
Om daar een goede selectie voor te kunnen maken zijn we van plan op twee 
plaatsen in ZuidWest een voorselectie te houden tijdens de regionale DvtT. 
Eén in Westbrabant en één in Oostbrabant.  
 
Tijdens deze dag wordt er training gegeven, testjes afgenomen en 
wedstrijden gespeeld. Dit alles om ervoor te zorgen dat de deelnemers een 
leuke en leerzame dag zullen hebben. Voor de kosten hoeft men het niet te 
laten, wij vragen slechts € 8,50 - per deelnemer. 
 
De deelnemers dienen, net als bij de landelijke DvtT maximaal 10 jaar te zijn. 
De begeleiding zal in handen zijn van de trainers van de afdeling ZuidWest 
aangevuld met vrijwilligers uit de regio.  
 
Samengevat de informatie over de regionale dag van het talent: 
 
Evenement Regionale Dag van het Talent 
Datum                                     Zaterdag 11 juni 2005 
Locatie Oost Brabant TTSN, Veldhoven 
Locatie West Brabant Het Markiezaat, Bergen op Zoom 
Aanvang 10.00 uur 

(vanaf 09.00 uur kunnen de deelnemers zich 
melden) 

Einde Rond 16.30 uur worden de oorkondes 
uitgereikt 

Kosten € 88,50 
(hiervoor ontvangen de deelnemers een 
gezellige dag waarop plezier belangrijker is 
dan presteren, en daarnaast een mooie 
oorkonde) 

Deelnemers Maximaal 10 jaar oud 
Wat gebeurt er allemaal? De deelnemers kunnen diverse testen 

afleggen en spelen uiteraard een aantal 
tafeltenniswedstrijdjes 

Begeleiders De afdelingstrainers, aangevuld met 
vrijwilligers 

 
Graag opgeven voor 30 mei aanstaande via mail naar vincentvk@home.nl 
Onder vermelding van naam en geboortedatum.



 
Tevens gebruiken wij deze dag om kinderen te scouten voor eventuele 
deelname aan afdelingstrainingen en/of de regionale bondstraining. Op 
beide trainingen zijn plaatsen vrij. 
 
Hieronder alvast wat informatie over de Landelijke Finale van de Dag van het 
Talent: 
 
Evenement Landelijke Finale Dag van het Talent 
Datum                                     Zondag 6 november 2005 
Locatie De sporthal van het Nationaal 

Sportcentrum Papendal 
Aanvang 10.00 uur, vanaf 09.00 uur 

kunnen de deelnemers zich melden 
Einde Rond 16.30 uur worden de 

oorkondes uitgereikt 
Kosten € 12,50  

(hiervoor ontvangen de deelnemers een 
gezellige dag waarop plezier belangrijker is 
dan presteren, een exclusief T-shirt, een lunch 
en een oorkonde) 

Deelnemers Maximaal 10 jaar oud 
Wat gebeurt er allemaal? De deelnemers kunnen diverse testen 

afleggen en spelen uiteraard een aantal 
tafeltenniswedstrijdjes 

Begeleiders De afdelingstrainers, aangevuld met 
vrijwilligers 

Koffie/thee De gehele dag verkrijgbaar, ook voor de 
ouders (waarbij een vrijwillige bijdrage voor de 
stichting JONIT wordt gevraagd) 

 
Zijn er nog vragen stuur dan even een mailtje naar mij. 
 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
  
 
Vincent van Kuijck 
 
Hoofdtrainer afdeling ZuidWest van de NTTB 


