Welkom bij onze club
Kom gerust eens vrijblijvend langs als onze
zaal geopend is. Onze trainers of bestuursleden
informeren u graag over de
mogelijkheden van het lidmaatschap. En u
kunt natuurlijk ook een balletje slaan om het
een keer te proberen (een batje hebben wij;
gymschoenen zijn verplicht).
Hopelijk zien we je snel een keer bij onze
tafeltennisvereniging. Heb je nog vragen,
neem dan contact op met een van de
volgende personen.
Erik Buring, voorzitter
voorzitter@ttvunicum.nl
Marion van Sante, secretaris
secretaris@ttvunicum.nl
Marinjo van Happen, penningmeester
penningmeester@ttvunicum.nl
Arthur Peeters, technische commissie

tc@ttvunicum.nl

Contact opnemen
Tafteltennisvereniging Unicum
Kalanderstraat 19a,
5667RA Geldrop
040-2852119
www.ttvunicum.nl
info@ttvunicum.nl

Onze club

Competitie, trainen en vrij spelen

Op 15 april 1987 fuseerden Achilles ’68 en T.T.V.

Elk lid kan worden ingedeeld in een trainings- of

Geldrop tot een nieuwe vereniging: UNICUM.

begeleidingsgroep. Dit gebeurt in overleg met de

Omdat het gebouw dat tot tafeltenniscentrum is

trainers of begeleiders. Onze vereniging beschikt

omgebouwd al UNICUM heette én omdat het in de

over een aantal ervaren trainers en voor de

Geldropse geschiedenis niet vaak voorgekomen is

recreanten zijn deskundige begeleiders actief. Er

dat er een fusie is ontstaan tussen twee

is volop gelegenheid om vrij te spelen tegen andere

sportverenigingen: ook een UNICUM dus.

leden. Tijdens sport overdag zijn ook niet leden van

Met leden uit Geldrop, maar ook uit Heeze, Nuenen,

Tafeltennis algemeen

Mierlo en Eindhoven zijn we regionaal

Maandag

vertegenwoordigd.

10.00—12.00 sport overdag (bijdrage per keer)

De Chinezen worden gezien als de beste
tafeltennissers ter wereld. Vooral door de vele
prijzen die door hen de afgelopen decennia binnen

harte welkom.

Waarom tafeltennis?

zijn gesleept. Hoewel je zou denken dat tafeltennis

Tafeltennis is een snelle, technisch en

is ontstaan in China, is dit niet het geval. Het

toegankelijke balsport voor jong en oud.

spelletje werd tweehonderd jaar geleden bedacht

Ons tafeltenniscentrum is bijna dagelijks geopend

door de Engelsen, als alternatief voor tennis

en er is altijd iets te beleven.

wanneer het regende. Op deze manier kon het

De contributie is in verhouding laag.

spelletje binnen voort worden gezet op

Tafeltennis spelen kan zowel recreatief als in

bijvoorbeeld de keukentafel. Fred Perry, de beste

competitieverband.

Britse tennisser aller tijden, was dan ook voordat

Onze vereniging behoort tot de grootste

hij begon met tennis, eerst wereldkampioen

tafeltennisverenigingen in de omgeving.

20.00 - 21.00 training recreanten
20.00 - 24.00 competitie senioren
20.00 - 24.00 vrij spelen
Dinsdag
18.30 - 20.00 jeugdtraining
20.00 - 21:30 senioren training
20.00 - 24.00 competitie senioren
20.00 - 24.00 vrij spelen
Woensdag (gesloten)

tafeltennis.

Donderdag

Tafeltennisverbod; vanaf ca. 1930 tot 1950 was

10.00—12.00 sport overdag (bijdrage per keer)

tafeltennis verboden in de voormalige Sovjet-Unie

18.30 - 20.00 jeugdtraining

omdat het spel als onveilig voor de spelers werd

20.00 - 24.00 competitie senioren

beschouwd.

20.00 - 24.00 vrij spelen, op competitieavonden.

Tafeltennisverbond; De Verenigde Staten en China
door tafeltennis toenadering hebben gezocht?
Inmiddels is de term “table tennis diplomacy” een
begrip.

Vrijdag
20.00 - 24.00 competitie senioren
20.00 - 24.00 vrij spelen

Tafeltennistechniek; Een tafeltennisbal die met

Zaterdag

maximale topspin geslagen wordt door een topper

11.00 - 15.00 competitie junioren

kan tot wel 9000 rotaties per minuut maken.

