Tafeltennis Vereniging Flash
Bekerakker 11a
5625 VX Eindhoven

KOM TAFELTENNISSEN BIJ TTV FLASH!
TTV Flash
Met circa 160 leden is TTV Flash één van de grootste tafeltennisverenigingen van
Brabant. Er is dan ook ruimte voor iedereen, ongeacht leeftijd, speelsterkte en
ambities. We spelen in onze eigen accommodatie vlakbij Winkelcentrum Woensel.

Trainingen
TTV Flash heeft verschillende gediplomeerde trainers die elke week (maandag tot en
met donderdag) trainingen verzorgen. Er wordt training gegeven aan zowel junioren
als senioren; op ieder zijn eigen niveau.

Competitie
Naast de trainingen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een competitie. Er
wordt gespeeld in teams van minimaal 3 personen. Voor jeugdspelers is dat de NTTB
competitie waarvan de wedstrijden op zaterdag worden gespeeld. Voor de senioren
kan gekozen worden uit de NTTB (Nederlandse Tafeltennis Bond) en de TLE
(Tafeltennis Liga Eindhoven). De NTTB competitie wordt voornamelijk op vrijdagavond
gespeeld en de TLE‐competitie voornamelijk op donderdagavond.

Tafeltennistoernooien
Door middel van het deelnemen aan toernooien kun je jezelf meten met andere
spelers. Binnen TTV Flash worden er ieder jaar, voor zowel de jeugd als senioren,
diverse toernooien georganiseerd. Daarnaast organiseren de NTTB en andere
tafeltennisverenigingen verschillende toernooien, waar je aan deel kunt nemen.
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Activiteiten
TTV Flash is een sfeervolle vereniging waar naast tafeltennis ook andere activiteiten op
de agenda staan. Jaarlijks komen er een hoop activiteiten langs zoals het jaarlijkse
tafeltennisweekend in Hasselt, de jeugddag en carnaval. Hier kunnen ook verschillende
andere tafeltennisverenigingen aan deelnemen.

Is tafeltennis wat voor mij?
Ben jij nieuwsgierig of tafeltennissen bij TTV Flash iets voor jou is? Dan ben je van harte
welkom om bij ons vrijblijvend mee te doen aan een gratis training. Het maakt niet uit
of je al ervaring hebt of dat het de allereerste keer is dat je een batje vasthoudt. Wij
hebben eventueel wel een oefenbatje voor je klaarliggen! Onze trainingstijden zijn te
vinden op onze website (www.ttvflash.nl) onder het kopje ‘openingstijden.’

Contactgegevens
Tafeltennisvereniging Flash
Bekerakker 11a
5625 VX Eindhoven
Tel. Accommodatie: 040‐2428468
Website: www.ttvflash.nl
Email: secretaris@ttvflash.nl

