N e d e r l a n d s e Ta f e l t e n n i s b o n d
inschrijfformulier

th ree ball j e u g d
sportkampen 2005
In te vullen door de deelnemer
Hierbij schrijf ik me in voor de THREE BALL jeugdsportkampen 2005
te Hengelo (Gld.) voor: ❑ Week 1 ( 8 t/m 13 augustus 2005, Remco Raghunath)
❑ Week 2 (15 t/m 20 augustus 2005, Hendrikus Velzing/
Olaf Marée)
Zou je eventueel deel kunnen nemen aan de andere week van de THREE BALL
❑ ja
jeugdsportkampen?
❑ nee
Mijn persoonlijke gegevens
Voornaam
Jongen/Meisje *
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Geboortedatum
E-mail
❑M
❑L
❑ XL
❑ XXL
Maat t-shirt ❑ S
Mijn tafeltennisgegevens
Bondsnummer
Mijn huidige vereniging
Plaats
Afdeling

Ik tafeltennis sinds

Toernooilicentie: A/B/C/D/E/F/G/H/* (senior/junior/kadet/pupil/welp*)
Winstpercentage competitie 1e helft 2004/2005 (na de zomer)
Competitieklasse landelijk/afdeling* (senior/junior/kadet/pupil/welp*)
Winstpercentage competitie 2e helft 2004/2005 (vanaf januari)
±
Competitieklasse landelijk/afdeling* (senior/junior/kadet/pupil/welp*)
Ik ben links/rechtshandig*
Soort rubber op mijn forehand
dikte
Soort rubber op mijn backhand
dikte
* doorhalen wat niet van toepassing is

%
klasse
%
klasse
mm
mm

In te vullen door de verenigingstrainer
De deelnemer traint per week ongeveer
Daarnaast speelt de deelnemer nog +
Het spelsysteem van de speler is,

uur onder leiding van een trainer.
uur per week zonder begeleiding.

Eventuele technische adviezen aan de kamptrainer zijn,

In te vullen door een ouder en/of verzorg(st)er
Medische gegevens over de deelnemer, zoals: medicijngebruik, allergie, ziekte of
andere aandachtspunten, die van belang kunnen zijn voor de kampleiding:
(a.u.b. zo volledig mogelijk aangeven)

Eventuele speciale verzoeken of opmerkingen

In noodgevallen zijn wij tijdens de kampweek bereikbaar op telefoonnummer:
Ik stem in met de deelname van mijn kind aan de THREE BALL jeugdsportkampen
2005 te Hengelo (Gld.). Met het overmaken van het inschrijfgeld wacht ik tot ik
van de NTTB de bevestiging van deze aanmelding en de acceptgirokaart heb ontvangen. Ik verplicht mij tot betaling van het inschrijfgeld à € 199,-.
Datum
Plaats

Handtekening

Dit inschrijfformulier zenden naar:
NTTB bondsbureau, Postbus 600, 2700 MD Zoetermeer

