
Tafeltennisvereniging Drachten 
 

Wat is tafeltennis? 
Tafeltennis is meer dan alleen het spelletje dat je van de camping kent: een balletje 
over een netje slaan. Aspecten zoals techniek, behendigheid, tactiek, conditie en 
doorzettingsvermogen spelen een grote rol en ook gezelligheid is natuurlijk van 
belang. 
 
Tafeltennis is een sport voor iedereen, dus voor: 

• jongeren (vanaf ongeveer 8 jaar); 
• ouderen (ook 55+’ers: ons oudste lid is de 80 al ruimschoots gepasseerd); 
• mindervaliden (tafeltennis is een van de weinige sporten waarin valide- en 

minder-valide sporters elkaar in een competitie als gelijkwaardige 
tegenstanders kunnen ontmoeten). 

Het maakt daarbij niet uit op welk niveau je speelt, er is ruimte voor iedereen: 
• beginners; 
• gevorderden; 
• competitiespelers; 
• recreanten. 

 
Kleding en batje 
Voor recreanten is een T-shirt, een sportbroekje en een paar zaalschoenen (let op! 
geen zwarte zolen) voldoende. Ga je competitie spelen dan dien je de 
voorgeschreven clubkleding te dragen. Deze is te koop bij de club. Nieuwe spelers 
kunnen tijdelijk spelen met een batje van de club. Het is verstandig om vervolgens 
in overleg met de trainer een goed tafeltennisbat te kopen (kosten van € 30 tot 
ongeveer € 70). Koop nooit zomaar een goedkoop batje; dit is weggegooid geld. 
Deze batjes zijn leuk voor pingpong op de camping maar ongeschikt voor tafeltennis. 
Het aanleren van bijvoorbeeld een topspinslag is hiermee vrijwel niet mogelijk. 
 

Training 
Naast de mogelijkheid tot vrij spelen wordt er ook training gegeven. De indeling is 
als volgt: 
 

maandag  
20.00 - 21.30 vrijspelen 
 

dinsdag  
18.30 - 20.00  deels training (Uilke Komrij), deels vrij spelen 
20.00 - 21.30 vrij spelen 
 
vrijdag  
19.15 - 22.00 competitie senioren (volgens rooster, anders vrij spelen tot 

21.00: vraag naar de mogelijkheden); 
 

 
Tijdens de schoolvakanties is de zaal gesloten tenzij anders aangegeven. 
 
 
 
 
 
 

Wat zijn de kosten? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) De genoemde bedragen zijn in Euro’s, onder voorbehoud en geldig vanaf 1 januari 2020 

(2) Tarief is inclusief sportverzekering 

(3) vanaf 2018 worden de landelijke contributie en afdelingscontributie tot één bedrag verwerkt 

 
De nieuwe verenigingsshirts kosten 40 Euro en zijn standaard niet op voorraad. 
Neem contact op met Uilke als je een verenigingsshirt nodig hebt. Voor mensen die 
competitie spelen is een verenigingsshirt verplicht. De shorts kosten 10 Euro. 
 
Interesse? 
Heb je interesse heeft om bij ons langs te komen: bij speeltijden vind je de 
openingstijden van de zaal. Je mag 4 keer meespelen voordat je een beslissing 
neemt over het al dan niet lid worden. Het adres van de zaal is: Gauke Boelensstraat 
6b (achter tandartspraktijk TOSK, vlak bij het gemeentehuis) te Drachten. Zien we 
jou binnenkort ook? 
 
Aanmelden als lid? 
Wanneer je besluit lid te worden dan kun je dat doen door middel van een speciaal 
aanmeldingsformulier. Dit formulier kun je meestal vinden in de zaal of je kunt het 
downloaden op onze website (https://www.ttvd.nl/contact/).  
Heb je dit formulier niet gekregen of heb je nog vragen dan kun je terecht bij de 
secretaris van de vereniging: 
 
Wolfert Glimmerveen 
Stationsstraat 221 
8441 AX Heerenveen 
Tel 06-42942746 
secretaris@ttvd.nl 
 
of op de website van de vereniging: http://www.ttvd.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gauke Boelensstraat 6b | 9203 RM Drachten 

 Jeugd Senioren Stud./werkl 

Club basis per maand (1) 10,00 14,40 10,00 

NTTB basis per kwartaal  (1) (2) (3) 4,88 4,88 4,88 

NTTB Competitie per ½ jaar (1) (2) (3) 17,50 26,50 26,50 

Trainersbijdrage per ½ jaar (1)  20,00 20,00 20,00 


