
 

 

PERSBERICHT 
 

TAFELTENNISDEMONSTRATIES OP INTERNATIONAAL NIVO 

TIJDENS OPENDAG TAFELTENNISVERENIGING BREDA 

 
Op zondag 14 september a.s. organiseert tafeltennisvereniging Breda van 15.00 tot 19.00 uur een 
open dag aan de Viandenlaan 3 in het Ginneken. Hoogtepunt van deze dag is een 
tafeltennisdemonstratie door Danny Heister en Jonah Kahn. Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt 
door: 

Aannemersbedrijf v/d Broek 
Kropman Installatietechniek 

AOC Snijders 
Rooftop 

 
De accommodatie van onze vereniging op de eerste etage van het Gemeenschapshuis aan de 
Viandenlaan in het Ginneken staat deze dag open voor iedereen die is geïnteresseerd in tafeltennis 
en graag eens een kijkje wil nemen om nader kennis te maken met de tafeltennissport. Onze 
vereniging biedt naast deelname aan de nationale en de regionale competitie in teamverband of 
individueel, ook volop gelegenheid voor recreatief spelen van jong tot oud, man of vrouw. 
 
TTV Breda viert dit jaar bovendien haar dertigjarig bestaan en wil in deze heugelijke gebeurtenis 
zoveel mogelijk belangstellende buitenstaanders laten delen. Ze biedt, voor jong en oud, de 
gelegenheid op zijn/haar eigen manier de tafeltennissport te beoefenen in de ruime, gezellige en 
centraal in het Ginneken gelegen accommodatie in het karakteristieke voormalig patronaat. Niet alleen 
op recreatief niveau kan er een balletje worden geslagen, maar evengoed kan er in wedstrijdverband 
worden gespeeld in de jeugd– en seniorencompetitie. Met een doordacht trainingsplan wordt er 
bovendien hard gewerkt om de vereniging op een zo hoog mogelijk spelniveau te brengen en te 
houden. Ons eerste jeugdteam speelt dit seizoen in de landelijke competitie en ons eerste herenteam 
in de Hoofdklasse. Een prestatie waar wij als vereniging bijzonder trots op zijn! 

 

Maar naast het organiseren van of deelnemen aan tafeltennistoernooien, streeft de vereniging naar 
evenementen die saamhorigheid en gezelligheid bevorderen. Zo wordt er een jeugdkamp en 
kaboutertafeltennis georganiseerd, maar vinden er ook diverse nevenactiviteiten plaats voor alle leden, 
jong en oud. Verder staat er altijd een seizoenafsluitende (buiten)activiteit met een barbecue of iets 
dergelijks op het programma. Kortom: tafeltennisvereniging Breda is op alle fronten een ambitieuze 
vereniging die het gemoedelijke karakter heeft weten te behouden.  

 

Alle reden dus om op zondag 14 september onder het genot van een drankje en een hapje kennis te 
komen maken met onze vereniging de TTV Breda. Iedereen is vanaf 15.00 uur van harte welkom op 
de Viandenlaan. Rond 17.00 uur start de tafeltennis demonstratie van Heister & Kahn. Je kunt zelf 
een balletje slaan, kijken naar de demonstratie van Danny Heister en Jonah Kahn, met of tegen een 
van hen spelen of een kaboutertraining volgen. 

U komt toch ook! 

Meer informatie? Zie www.ttvbreda.nl  

 
Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TTV Breda, Gerard van der Laan, 076-5614103 of email: 
4811dv739@hetnet.nl 

 


