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Aan: 

Alle NTTB leden 12 t/m 17 jaar 

 

 

Onderwerp Datum 

Inschrijving 2
e
 NTTB Tafeltenniskamp geopend! 10 februari 2015 

 
 
Vrienden maken doe je op hét tafeltenniskamp van 2015! 
In de zomer van 2015 organiseert de NTTB voor de tweede maal het NTTB Tafeltenniskamp ‘’Vrienden 
Maken.’’ Van maandag 3 t/m zaterdag 8 augustus kan iedereen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar weer 
deelnemen aan het leukste tafeltenniskamp dat er is! Tijdens deze week ben je uiteraard veel aan het 
tafeltennissen, krijg je training van gediplomeerde trainers, ga je sportieve spellen spelen, maak je 
vrienden rondom het kampvuur en overnacht je samen in een fraaie blokhut in het Limburgse land. De 
NTTB organiseert samen met Nederlandse Sportkampen en tafeltennisvereniging Red Stars uit Venray 
een vakantie- en trainingsweek om nooit te vergeten. 
 
Begeleiding & Activiteiten 
Onder leiding van gediplomeerde trainers ga je aan de slag achter de tafel en ontvang je professionele 
ondersteuning in het verbeteren van jouw tafeltennisvaardigheden. Bovendien komt er ook een 
bondscoach langs om jou tips te geven! Naast het tafeltennissen worden er ook diverse sport- en 
spelactiviteiten georganiseerd. Verder staat er elke avond een gave activiteit op het programma. Leuke 
bosspellen en een spannende dropping zijn zeker een onderdeel van het avondprogramma. En wat is 
nou een kamp zonder bonte avond en disco?  
 
Kwaliteit & Vol Pension 
De deelnemers ontvangen bij aankomst een gaaf welkomstpakket met daarin o.a. een kamp T-shirt, 
leuke items ter herinnering aan dit kamp en een korting-bon van €20,- te besteden bij Posno Sport. 
Gedurende het kamp overnacht iedereen in fraaie 12-persoons blokhutten met eigen sanitair en 
stapelbedden. Deze blokhutten staan evenals de begeleidershuisjes in een cirkel rondom het kampvuur. 
Vlak naast de slaapvertrekken bevindt zich een voetbalveld en een volleybalveld, verder is de 
accommodatie omringt door bosgebied. Het verblijf is op basis van vol pension. Dat wil zeggen inclusief 
ontbijt, lunch, avondeten en drank. Daarnaast wordt er dagelijks gezorgd voor fruit & snacks. 
 
Inschrijven 
Wil jij deelnemen aan het NTTB tafeltenniskamp? Schrijf je dan nu in! Het inschrijfgeld voor NTTB leden 
bedraagt €295,- Voor dit bedrag heb je een vakantie- trainingsweek met alles erop en eraan. Kortom 
kwaliteit voor nog geen €60,- per dag. 
 
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! Sport, spel en fun gaan hand in hand. 
 
Meer informatie 
Alle informatie over het NTTB tafeltenniskamp vind je terug op onze website 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! 
 
 

http://www.nttb.nl/Join-the-Table/tafeltenniskamp/algemeen/
http://www.nttb.nl/Join-the-Table/tafeltenniskamp/algemeen/
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Zin in? Wij ook! 
 
 

Met vriendelijke groet, 

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 

 

Werkgroep Tafeltenniskamp ‘’Vrienden maken’’ 

Ingrid Koppelman & Sven Groot 

 


