Onderwerp
Trainingsdag Paratafeltennis op 21 mei 2019

Datum
30 april 2018

Op maandag 21 mei (2e Pinksterdag) organiseren we een paratrainingsdag bij
TTV Return Oss, Amsteleindstraat 108A, 5345 HB Oss
Deze dag bestaat uit 2 delen.
Deel 1 staat open voor para-jeugdspelers uit heel Nederland (tot en met 18 jaar).
De jeugdspelers trainen van 10.30 uur tot 13.45 uur, met daarin een lunchpauze van ongeveer 45
minuten.
Zij volgen een training onder leiding van Lumen Dekker en Gerald van Grunsven (na de lunch). Lumen is
Bondscoach Paratafeltennis. Gerald zit in de paraselectie als rolstoelspeler en is ook een ervaren trainer.
Deel 2 staat open voor ALLE paratafeltennissers uit de afdeling ZuidWest.
Zij trainen van 14.00 uur tot 16.00 uur, met tussendoor een korte pauze.
Gerald van Grunsven zal deze training verzorgen. Lumen Dekker zal hier mogelijk ook bij aanwezig zijn.
Beide trainingen kunnen we gratis aanbieden. Dit met dank aan de samenwerking van de NTTB met de
Johan Cruyff Foundation en aan een bijdrage vanuit afdeling ZuidWest van de NTTB.
Deelnemers dienen zich wel aan te melden.
Graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op woensdag 16 mei bij ondergetekende.
Voor beide trainingen geldt dat we verenigingstrainers uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn, zodat de
NTTB-trainers en de verenigingstrainers ervaringen en vragen uit kunnen wisselen.
Ik zal de gehele dag aanwezig zijn om in gesprek te gaan met de aanwezigen en vragen over
paratafeltennis is Nederland te beantwoorden.
De zaal gaat open om 10.00 uur. Uiterlijk om 16.30 uur sluiten we af.
Aan de bar wordt koffie, thee en frisdrank verkocht.
Let op: De kleedkamers zijn op de eerste verdieping en dus mogelijk niet voor iedereen toegankelijk. Er is
wel een mindervalide toilet op de begane grond.
Als je vooraf nog vragen hebt, kun je contact opnemen met mij.
Met vriendelijke groet,
Namens NTTB Team Parasport
Ineke de Graaf
E-mail adres: teamparasport@nttb.nl, tel.: 06-21282052
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