
 

 

 

OFFICIAL SUPPLIER         OFFICIAL PARTNERS SOCIAL MEDIA 
 

            @tafeltennis         facebook.com/tafeltennis 
 
 
 

     Van der Hagenstraat 26A, 2722 NT Zoetermeer • Postbus 600, 2700 MD Zoetermeer • Telefoon 079 343 81 40 • Fax 079 343 81 50 

bondsbureau@nttb.nl • www.nttb.nl • www.tafeltennis.tv • KvK Haaglanden 40408030 

 

Aan: 

Alle NTTB verenigingen 

 

 

Onderwerp Datum 

Inschrijving NTTB Tafeltenniskamp geopend! 29 april 2014 

 

 
Vrienden maken doe je op hét tafeltenniskamp van 2014 
Wie wil dat nou niet? Tafeltennistraining krijgen, sportieve spellen spelen, vrienden maken rondom het 
kampvuur en gezellig samen overnachten in een prachtige accommodatie in het Limburgse land? Het 
NTTB tafeltenniskamp ‘Vrienden maken’ biedt het allemaal. Van 4 t/m 9 augustus organiseert de NTTB 
samen met Nederlandse Sportkampen en tafeltennisvereniging Red Stars een vakantie- en trainingsweek 
om nooit te vergeten. 
 
Alles erop en eraan 
Inschrijven voor dit kamp kan vanaf nu tot en met 14 juni, maar wees er snel bij want vol=vol. Wat bieden 
voor de prijs van € 295 euro per week? Eigenlijk alles erop en eraan: training, sport en spel, professionele 
begeleiding, enthousiaste vrijwilligers bij TTV Red Stars, huisjes met eigen sanitair en stapelbedden, vol 
pension,’s avonds kampvuur en ontspanning, een welkomstpakket, leuke items ter herinnering aan dit 
kamp en een kortingsbon van 20 euro te besteden bij Posno Sport. Kortom, kwaliteit voor nog geen 60 
euro per dag (ledenprijs).  
 
We nodigen kinderen uit deel te nemen in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. Het kamp is ook 
toegankelijk voor niet-leden (€ 395,-). Zo is het ook mogelijk meerdere leden van 1 gezin deel te laten 
nemen, of een vriendje of vriendinnetje mee te nemen. Tafeltenniservaring is gewenst, maar heb je dat 
nog niet, dan krijg je dat tijdens het kamp vanzelf! Dit is geen topsportkamp maar een breedtesportkamp. 
Sport, spel en fun gaan hand in hand. 
 
Lees meer 
Meer informatie over het kamp, zoals het voorlopig programma en een digitale flyer, vind je op de website 
www.nttb.nl bij Join the Table > tafeltenniskamp. Je kunt ook contact opnemen met Sven Groot. Als 
clubcoach jeugdsport en trainer (niveau 3) is hij contactpersoon en kampleider van het NTTB 
tafeltenniskamp ‘Vrienden maken’. Hij vertelt graag meer over de inhoud en opzet van het kamp. Zelf 
heeft hij vroeger goede herinneringen en ook vele tafeltennisvrienden overgehouden aan het 
tafeltenniskamp. Die ervaring geeft hij graag ook aan alle huidige jonge tafeltennissers mee! 
 
Schrijf je nu in 
Hoe in te schrijven? Klik op deze link, lees de aanwijzingen goed door en vul de benodigde informatie in. 
Het is mogelijk meer dan 1 kind tegelijkertijd aan te melden.  
 
Zin in? Wij ook! 
 
 

Met vriendelijke groet, 

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 

Werkgroep Tafeltenniskamp Vrienden maken 

 

 

Sven Groot 
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