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Toernooien

Activiteiten

De Stuiterd zelf ook interne toernooien voor al haar leden. Dit zijn

allerlei andere activiteiten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bowlen, poolen,

bijvoorbeeld het Lyklematoernooi (het introductietoernooi, waarbij

kaasfondue, spelletjesavond of zelfs een kampeerweekend! Uiteraard zijn

iedereen met sportrechten welkom is!), het Nieuwjaarstoernooi, het

nieuwe ideeën voor activiteiten die je leuk lijken altijd welkom!

Naast deelname aan verschillende regionale externe toernooien organiseert
De Stuiterd is een kleine maar enthousiaste tafeltennisclub die al bestaat
sinds 1975! We richten ons op plezier beleven aan tafeltennis, ongeacht welk
niveau. Als je het leuk vindt, kun je hier fanatiek wedstrijden spelen in de
competitie van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB). Echter, je zit hier
ook goed als je gewoon wilt sporten in een ontspannen sfeer.

Trainingen

We hebben wekelijks training, die erg toegankelijk is. Deze vindt plaats
in sportzaal 1 van Sportcentrum ‘De Bongerd’ onder leiding van onze
professionele trainier Dennis Fritz. Er is veel aandacht voor beginners, dus
wees niet bang om een batje op te pakken en mee te oefenen! Natuurlijk
kunnen ervaren spelers zich hier ook verder verbeteren. Na de training
vinden we het leuk om over van alles en nog wat te kletsen in de kantine,
onder het genot van een drankje. Je kunt vrijblijvend drie keer komen
kijken bij training, voordat je besluit lid te worden.

S.T.T.V. De Stuiterd
De Stuiterd is a small but enthusiastic table tennis club which was founded in
1975! We aim together to let everybody enjoy table tennis, regardless at what
level you play. Here you have the great opportunity to play matches in the Dutch
competition. However, you are also in the right place here if you just want to play
table tennis for recreation.

Trainings

We have accessible training every week in sports hall 1 of the University Sports
Centre ‘De Bongerd’ by our professional trainer Dennis Fritz. Lots of attention
will be given to beginners. So, overcome your diffidence and take up a racket to
practice along! Of course, experienced players will be guided to improve their
skills as well. After the trainings we like to discuss ‘tactics and techniques’ and
many other things while enjoying some drinks in the canteen. You can freely
visit the training three times, before you decide to become a member.

Dubbeltoernooi en de Clubkampioenschappen.

Competities

Aangezien er ook nog leven is naast tafeltennis, organiseren we nog

Lidmaatschap

Je kan meedoen met keuze uit drie soorten lidmaatschappen:

We hebben meestal twee gemixte teams die in de NTTB-competitie spelen

• C-leden kunnen meedoen aan de trainingen, interne toernooien

tegen andere clubs uit de regio. Één team speelt in de zesde klasse. Mensen

en allerlei activiteiten binnen de vereniging. Plus ze ontvangen onze

die nog weinig of geen ervaring in tafeltennis hebben, kunnen na enige

nieuwsmail;

oefening al zeker deelnemen. Het andere team speelt meestal in de vierde

• B-leden kunnen daarnaast aan officiële (NTTB-)toernooien in het hele

klasse en is geschikt voor gevorderde tafeltennissers. Er zijn het hele jaar

land meedoen;

door competities. De najaarscompetitie loopt van september t/m december

• A-leden doen mee in de regionale NTTB-competitie.

en de voorjaarscompetitie loopt van januari t/m april. En als je er na afloop

De jaarlijkse contributie bedraagt tussen 9,50 euro voor C-leden en 55

nog niet genoeg van krijgt dan is het mogelijk om nog even door te gaan

euro voor A-leden.

met de Wiltschut Cup in mei en juni.

Tournaments

Besides opportunities to attend several external tournaments in the region, De
Stuiterd also organizes internal tournaments for members. Examples are the
Lyklema Tournament (an introduction tournament, open to every sports rights
holder!), the New Year Tournament, the Doubles Tournament and the Club
Championships.

Competitions

Usually we have two mixed teams (men and women) from De Stuiterd
participating at different levels in the NTTB (Dutch Table Tennis Association)
competition against other clubs in the neighbourhood. One of those teams plays
in the sixth class (entry-level). Generally, new members with little experience
are able to join the team after a couple of trainings already. The first team, which
consists of more experienced players, competes in the fourth class. There are
several competitions throughout the year. The autumn competition is from
September till December and the spring competition is from January till April.
Once the official competitions are finished there is the possibility to join the

Wiltschut Cup during May and June.

Other activities

Since there is also a life besides table tennis, De Stuiterd also organizes all
kinds of other activities. For example bowling, playing pool, cheese fondue,
games-evening or even a camping weekend! Of course are suggestions for
activities that you like always welcome!

Membership

You can choose from three kinds of memberships to join:
• C-members can join our trainings, internal tournaments and activities. Plus
they receive our news mailing;
• B-members in addition, can visit official (national) tournaments all over the
country;
• A-members also play in regional competitions.
The annual contribution is somewhere between 9,50 euros for C-members
and 55 euros for A-members.

www.stuiterd.wur.nl

