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In het kort
Iedereen heeft wel eens achter de tafeltennistafel gestaan. Bij
Sportvereniging Veenland afdeling Tafeltennis vinden we het
belangrijk dat je sportief bezig kunt zijn, plezier kunt maken en
gezellige contacten opdoet. Wij  zijn een breedtesport-vereniging
met ± 40 leden uit alle leeftijdscategorieën. Je kunt bij ons het
hele jaar door spelen. Alleen tijdens de zomervakantie is de zaal
gesloten. Een lidmaatschap geeft recht op onbeperkt
speelplezier.

Twijfel je nog? Speel dan 3x geheel vrijblijvend en gratis mee!

Junioren-recreanten
De junioren (vanaf 7 jaar) trainen elke vrijdag van 19:00 tot
20:00 onder deskundige leiding op eigen niveau.

Junioren-competitie
Ieder najaar en voorjaar op de zaterdag 10 competitie-
wedstrijden gespeeld. De teams bestaan uit minimaal 3 spelers.
Onze jeugd speelt Landelijk B, Regionaal 3e  en 5e klasse.

Senioren-recreanten
De senioren (vanaf 18 jaar) trainen elke vrijdag van 20:00 tot
22:00.

Senioren-competitie
Ieder najaar en voorjaar op vrijdag 10 competitie gespeeld net
als bij de jeugd.  De teams bestaan uit minimaal 2 of 3 spelers.
Onze senioren spelen momenteel Regionaal 2e,  3e ,  4e  en 6e

klasse.

Veteranen-recreanten
De veteranen spelen elke vrijdagmiddag van 16:00 tot 17:00.
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Clubkampioenschap
De jeugd en senioren hebben elk jaar een clubkampioenschap
enkelspel. De oudere jeugdcompetitie spelers mogen ook bij het
senioren clubkampioenschap meedoen. Daarnaast hebben de
senioren ook nog een dubbelkampioenschap

Afdelingskampioenschappen
De afdeling waarin wij spelen organiseert elk jaar een
afdelingskampioenschap in Hilversum waaraan alle spelers mee
mogen doen. Hierbij wordt een verdeling gemaakt in lage en
hoge jeugd en lage en hoge senioren.

Toernooien
Daarnaast zijn er nog vele toernooien (zowel regionaal als
landelijk) waaraan ook nog meegedaan kan worden.

Kosten
Onderstaande prijzen zijn per half jaar en
inclusief bondscontributie.

Recreanten Competitie
Jeugd € 67,50 € 85,00
Senioren € 85,00 € 110,00
Veteranen € 75,00

Overige
In de zaal zijn leenbatjes aanwezig. Denk aan zaalschoenen met
witte zolen.

Adres: Sporthal Will isstee
Pieter Joostenlaan 24
3648 XR  WILNIS

E-mail: tafeltennis@veenland.nl


