
  Staakberg 4C, 4613 BL Bergen op Zoom

Tafeltennis voor iedereen

Probeer 3 keer gratis!

Neem contact op via 
secretaris@ttvhetmarkiezaat.nl

www.ttvhetmarkiezaat.nl
  /ttvhetmarkiezaat     @ttvhetmarkiezaat



Accommodatie 
Sinds 2009 spelen we in onze eigen 
accommodatie op sportpark “De 
Staakberg”. Deze accommodatie voldoet 
aan alle moderne eisen op 
tafeltennisgebied.
We hebben meerdere kleedkamers, een 
eigen kantine en faciliteiten voor 
mindervaliden. In onze zaal passen 10 
tafeltennistafels op wedstrijdformaat.

Tafeltennis 
Bijna iedereen heeft wel eens 

getafeltennist. Op de camping. Bij 

het zwembad. Het is zelfs een van 

de populairste balsporten ter 

wereld! Tafeltennis is dan ook dé 

sport voor iedereen. En dat is niet 

voor niets!

“Wist je dat tafeltennis 
de snelste balsport ter 
wereld is?”

“Wist je dat tafeltennis je 
concentratie en alertheid 
verhoogt?”

Laagdrempelig
De basistechniek is makkelijk. Dat maakt 
tafeltennis ook voor beginners een leuke 
sport.

Snel
Tafeltennis is een enorm snelle sport. De 
bal gaat met korte slagen in een rap 
tempo heen en weer.

Effect
Dankzij de rubbers op een tafeltennisbatje 
kan je onwijs veel effect geven. Dit maakt 
tafeltennis heel gevarieerd.

Tactisch
Omdat tafeltennis zo snel gaat en er veel 
effect bij komt kijken is het een zeer 
tactische sport.

Blessurevriendelijk
Bij tafeltennis worden de gewrichten niet 
overbelast waardoor de kans op blessures 
minimaal is.

Dit maakt tafeltennis dus dé 

sport voor jong en oud!

Voor iedereen 
Wij zijn een vereniging waar iedereen 
welkom is die wil tafeltennissen. Er is een 
gezonde mix van recreatieve spelers en 
fanatieke (competitie)spelers. Voor de 
laatste groep zijn er een aantal fanatieke 
trainers actief om samen het spel naar 
een hoger niveau te tillen.

Competitie
Daarnaast kan er dus ook competitie 
worden gespeeld. De jeugdcompetitie 
vindt plaats op zaterdagen. Bij de senioren 
zijn de competitiewedstrijden hoofdzakelijk 
op vrijdagavond.

Gezelligheid 
Naast het tafeltennis zelf, vinden er ook 
een hoop andere activiteiten plaats vinden 
onze vereniging. Zo hebben we een 
biljarttafel en dartbord in onze kantine. Er 
wordt regelmatig voetbal gekeken. En voor 
de jeugd worden er uiteraard regelmatig 
evenementen georganiseerd.

Bij Het Markiezaat 
Al meer dan 50 jaar is TTV Het Markiezaat de tafeltennisvereniging voor 

Bergen op Zoom en omstreken. 
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