Interessante informatie
Een kamp van de Vlaamse Tafeltennisliga duurt
steeds 5 dagen en is telkens in internaatsvorm.
Deelnemers moeten minimum 6 jaar zijn.
Inschrijven kan via deze folder of online op de website
van de VTTL: www.vttl.be Een inschrijving is pas
definitief wanneer zowel het inschrijvingsformulier
als de betaling in het bezit zijn van de Vlaamse
Tafeltennisliga. Nadien krijgt de deelnemer een
bevestigingsformulier toegestuurd met verdere
gegevens omtrent het kamp. De inschrijvingen
worden afgesloten 15 dagen vóór het kamp maar
snel inschrijven is aan te raden want onze kampen
zijn steeds snel volzet.

Inschrijvingsprijs:
260 euro voor een eerste inschrijving (per gezin) voor
sportkamp en/of stage in het kalenderjaar 2022.
240 euro vanaf de tweede inschrijving (per gezin)
voor sportkamp en/of stage in het kalenderjaar 2022.

Bij annulatie is een medisch attest noodzakelijk
om terugbetaling mogelijk te maken (let wel: er zal
steeds 15% van het inschrijvingsgeld aangerekend
worden voor de administratieve kosten).








Onze ambassadrice voor de meisjes, Margo Degraef,
hoopt alvast dat er ook veel meisjes zullen inschrijven
.

Wat je zeker niet mag
vergeten
palet
tafeltennisschoenen
zwemgerief
binnenhuispantoffels
voldoende sportkledij
2 kleefbriefjes van het ziekenfonds
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Zomerkamp Blankenberge
Van 18 tot 22 juli 2022

in
		
van
		
niveau
		
prijs
		
		
Reknr

Jeugdherberg De Wullok /
sportzaal d’Hoogploate Blankenberge
18/7/2022 tot 22/7/2022
organisatie Vlaamse Tafeltennisliga
zowel beginners als gevorderden
leeftijdsgroep 2004 >> 2016
€ 260 voor een eerste inschrijving
en € 240 vanaf de tweede inschrijving 		
(per gezin en per kalenderjaar)
BE81 7340 0173 7824

Info
• Zowel voor niet-geklasseerde als geklasseerde
spelers (3 niveaugroepen)
• Elke dag minimum 4 uur tafeltennis en 1 uur
andere sporten
• Onder leiding van gediplomeerde trainers
• Ontspannende avondactiviteiten zoals zwemmen,
quiz, gezelschapsspelen, …
• Voor de beginners worden de basisslagen
tafeltennis aangeleerd en ingeoefend via
specifieke oefen- en wedstrijdvormen
• Voor de gevorderden is er een verdere uitbreiding
van het slagenpotentieel en de wedstrijdsituaties

Zomerkamp Herentals
Van 1 tot 5 augustus 2022

in
		
van
		
niveau
		
prijs		
		
		
Reknr

Sport Vlaanderen
Netepark Herentals
1/8/2022 tot 5/8/2022
organisatie Vlaamse Tafeltennisliga
zowel beginners als gevorderden
leeftijdsgroep 2004 >> 2016
€ 260 voor een eerste inschrijving
en € 240 vanaf de tweede inschrijving
(per gezin en per kalenderjaar)
BE81 7340 0173 7824

Info
• Zowel voor niet-geklasseerde als geklasseerde
spelers (7 niveaugroepen)
• Elke dag minimum 4 uur tafeltennis en 1 uur
andere sporten
• Onder leiding van gediplomeerde trainers
• Ontspannende avondactiviteiten zoals zwemmen,
quiz, gezelschapsspelen, …
• Voor de beginners worden de basisslagen
tafeltennis aangeleerd en ingeoefend via
specifieke oefen- en wedstrijdvormen
• Voor de gevorderden is er een verdere uitbreiding
van het slagenpotentieel en de wedstrijdsituaties

