Tafeltennis en vakantie
Wil je je in de zomervakantie goed
voorbereiden op het nieuwe tafeltennisseizoen, maar is de speelzaal
gesloten, is je trainer met vakantie, of
heb je niemand om mee te trainen? Al

Samen met ongeveer 100 andere jongens en meisjes van
9-19 jaar, en zo’n 15 gediplomeerde en zéér enthousiaste
trainers en kampleiders, neem je deel aan een actieve
tafeltennisvakantie. Je wordt naar leeftijd en speelsterkte

voor de 43e keer organiseert de

ingedeeld. Per dag krijg je ongeveer vier uur training en één

Nederlandse Tafeltennisbond voor

à twee uur conditie-training. Ook worden er allerlei extra ac-

haar jeugdleden de THREE BALL
jeugdsportkampen. Ook in de

tiviteiten georganiseerd, zoals toernooien, een speurtocht of
bosspel en niet te vergeten een zéér toffe slotavond. Geloof
ons maar: zo’n gezellig kamp, dat vergeet je nooit meer!

zomervakantie van 2009 worden
deze sfeervolle kampen weer
georganiseerd en wel in het mooie

Waar?
Kampeerboerderij De Haverkamp ligt midden in de
Gelderse Achterhoek in een bosrijke omgeving vlak bij het

verblijf De Haverkamp in Hengelo

dorpje Hengelo (dus niet de stad Hengelo in Overijssel).

(Gld.).

De kampeerboerderij is een mooie accommodatie met een
speelweide en een volleybalveld. Op loopafstand (door de
bossen) ligt sportcomplex De Veldhoek, waar de trainingen
plaatsvinden.
Wanneer?
Week 1: 17 t/m 22 augustus 2009 (Kampleider:
Hendrikus Velzing�)
Aankomst maandag 11.00 uur,
vertrek zaterdag 12.00 uur

Aanmelding
Om je voor de THREE BALL jeugdsportkampen op te geven moet je het inschrijfformulier volledig invullen. Een
gedeelte van dit formulier moet door één van je ouders/verzorg(st)ers worden ingevuld. Als je een trainer
hebt, vraag die dan om het andere gedeelte van dit formulier in te vullen. Deze gegevens zijn van belang
voor de kamptrainers! Het volledig ingevulde formulier moet vóór 1 juli 2009 worden verzonden aan J. Loef,
Sparrengaarde 4, 2742DM Waddinxveen of mail naar j.loef@tafeltenniskamp.nl
Inschrijving verplicht tot betaling!
Er zijn voor deze week 108 plaatsen beschikbaar. Ontvangen we meer inschrijvingen dan er plaatsen zijn,
dan is de volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren bepalend voor de mogelijkheid tot deelname.
Telefonisch reserveren is dus niet mogelijk. Wacht niet te lang, want vol is vol!
Kosten
Het deelnemen aan een week van de THREE BALL jeugdsportkampen kost €198,- per persoon. Hiervoor
ontvang je het volledig verzorgde programma plus kost en inwoning. Snoep, frisdrank etc. kun je zelf kopen bij
kampeerboerderij De Haverkamp.
Betaling
Zodra wij jouw inschrijfformulier en betaling hebben ontvangen, krijg je daar binnen twee weken per email
een bevestiging van. Het verschuldigde bedrag van €198,- dient overgemaakt te worden op rekeningnummer
1953485 t.n.v. J. Loef te Waddinxveen o.v.v. jeugdsportkamp 2009.
Meer informatie
Bel voor inschrijfformulieren of meer informatie over de THREE BALL Jeugdsportkampen naar Sjaak Loef,
tel. 0182-649120 of mail naar j.loef@tafeltenniskamp.nl. Of kijk op de site www.tafeltenniskamp.nl.

Jij komt toch ook?!
Alle deelnemers krijgen een exclusief T-shirt!

