
Iedereen heeft wel eens kennis gemaakt met
tafeltennis, op de camping, op school, op je
werk, of je hebt thuis een tafeltennistafel
staan. Het is een ontzettend leuke sport en
tafeltennis wordt dan ook steeds populairder.
Maar het is niet alleen leuk. Doordat je actief
bezig bent is tafeltennis gezond en bovendien
hartstikke gezellig.
Tafeltennis is een sport waar je op je zevende
aan kunt beginnen en waar je je hele leven lang
mee door kunt gaan. Je kunt voor de lol trai-
nen en partijtjes spelen, maar je kunt ook aan
de competitie meedoen en toernooien spelen.
Ongeacht de leeftijd of het niveau, tafelten-
nis is en blijft een sport die iedereen veel
plezier biedt en dat is één van de belangrijk-
ste doelstellingen van onze vereniging.

Maar eerst moet je natuurlijk leren tafeltennis-
sen en dat kan op de trainingen, die onder deskun-
dige, gediplomeerde leiding gegeven worden.
De trainingstijden zijn als volgt:

maandagavond 19.00u – 20.30u Jeugd
20.30u- 22.30u Recreanten/
senioren/gevorderde jeugd

donderdagavond 19.00u - 21.30u senioren /
gevorderde jeugd

Verder is er voor de gevorderde jeugd de moge-
lijkheid om op vrijdagavond van 18.30u – 20.00u
wedstrijdjes te spelen.

het bestuur selecteert een aantal toernooien
en geeft de leden de gelegenheid zich hiervoor
in te schrijven. Aan een aantal toernooien
wordt elk jaar deelgenomen, zoals:

- Jeugdratingtoernooi

Door de vereniging worden kleinere toernooien
georganiseerd die alleen voor eigen leden
bedoeld zijn:
- het jeugd-oudertoernooi
- het jeugd-vriendentoernooi
- de clubkampioenschappen

De activiteitencommissie organiseert ieder
jaar een aantal activiteiten, zoals een drop-
ping, een dutch-tennis toernooi, een handicap-
toernooi, etc.

TAFELTENNIS

Al in 1954 werd tafeltennisvereniging de
Meppers opgericht. Inmiddels zijn we uitge-
groeid tot een bloeiende vereniging. We zijn
aangesloten bij de N.T.T.B. (Nederlandse
TafelTennis Bond) en zowel jeugd- als
seniorenteams spelen in competities die door
de N.T.T.B. zijn opgezet.

Verder organiseert T.T.V. de Meppers al
jaren:
- Heeze ontmoet Heeze
- het Kindertafeltennisfeest.

TRAININGEN

Zowel jeugd- als seniorenteams nemen deel aan de
competitie van de N.T.T.B.. Wat houdt deze
competitie in?
Je speelt in een team van minimaal 3 personen
tegen 5 teams een uit- en een thuiswedstrijd.
Zo’n wedstrijd bestaat uit 10 partijen, nl. 9 enkel-
spelen (ieder speelt tegen elke tegenstander) en
één dubbelpartij.
De wedstrijden worden meestal gespeeld op
zaterdag.

T.T.V. DE MEPPERS

OVERIGE ACTIVITEITEN

TOERNOOIEN

Alle uitslagen en geplande wedstrijden staan in
de Parel en op onze website.
Kom eens kijken in de sportzaal van sporthal
de Pompenmaker!

Elk seizoen komen bij het bestuur inschrijf-
formulieren binnen voor allerlei toernooien,

COMPETITIE

RECREANTEN

Op maandagavonden van 20.30u - 22.30u en
dinsdagmorgen van 10.00u tot 11.30u bezetten de
senioren-recreanten de sporthal. Onderlinge
partijtjes vormen meestal de hoofdmoot,
incidenteel wordt er getraind.

Voor recreanten is er de mogelijkheid mee te
doen aan de recreanten competitie Heeze ontmoet
Heeze op donderdagavond.

TAFELTENNISACTIVITEITEN
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VRAGENKOSTEN

CLUBBLAD

www.demeppers.nl

SPEELADRES

Tijdens de trainingsuren en competitie zijn wij te
vinden in:

Sporthal de Pompenmaker
Ten Borchwardplein 32
5591 ML Heeze

Het clubblad van de vereniging heet “Het
Mepperke” en verschijnt 4 keer per jaar. In
het Mepperke staat informatie over de
trainingsgroepen/tijden, data van activiteiten,
verslagen van toernooien/competitie en stuk-
jes van leden.

De vereniging heeft ook een website,
www.demeppers.nl. Op deze site staat alge-
mene informatie over de vereniging, competi-
tie uitslagen en informatie over aankomende
activiteiten.

Voor het spelen van tafeltennis heb je geen
speciale kleding nodig, alleen “binnensport-
kleding”. Als je competitie speelt of meedoet
aan externe toernooien moet je uitkomen in
het clubshirt.
Een beginnersbatje krijg je als je lid wordt
van onze vereniging.

Wat kost tafeltennissen bij T.T.V. De Mep-
pers?
De jaarlijkse contributie bedraagt:
90 euro voor jeugdleden
110 euro voor jeugdleden die competitie

spelen
90 euro voor seniorenleden
135 euro voor seniorenleden die competitie

spelen

Eenmalige inschrijf-/administratiekosten zijn
13,50 euro.
Ieder nieuw lid krijgt een beginnersbatje
cadeau.

MATERIALEN

WEBSITE

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met
Stefan Thijs tel. (06) 23983144

of stuur een mail naar meppers@demeppers.nl

Kom gerust vrijblijvend een paar keer mee-
trainen.


