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Beste lezer,
Binnenkort zet TTV Zuiderhuis/Megacles in samenwerking met de NTTB en de Johan Cruyff
Foundation de eerste stappen naar een regionaal trainingscentrum voor Para-tafeltennissers,
ofwel Para-RTC. Ook de gemeente Weert ondersteunt dit initiatief van harte.
Met deze brief brengen we het Para-RTC onder jullie aandacht met het verzoek de informatie te
delen met jullie leden. We zijn namelijk nog op zoek naar deelnemers!
Waarom een Para-RTC?
In eerste instantie heeft het Para-RTC tot doel een dwarsverband te leggen tussen de
breedtesport en de wedstrijdsport. Binnen de verenigingen vindt meestal de eerste opvang van
de para-sporters plaats, vaak gevolgd door 1 of 2 wekelijkse trainingen. Doorstromen naar
wedstrijd- of zelfs topsportniveau is soms moeilijk door de relatief kleine omvang van de groep
para-sporters bij een lokale vereniging.
Op dit punt speelt het Para-RTC een rol door het aanbieden van een extra wekelijkse training
op regionaal niveau. Hierbij besteden we specifiek aandacht aan de mogelijkheden van de
para-sporter in relatie tot zijn of haar beperking. Ambitieuze spelers en talenten kunnen zich
binnen het Para-RTC verder ontwikkelen en mogelijk doorstromen naar topsport-niveau.
Voor wie het is het RTC toegankelijk?
Begin december starten we met een reeks van 3 proeftrainingen. Deze zijn toegankelijk voor
alle tafeltennissers met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Belangrijkste
voorwaarde is dat de deelnemer de ambitie en mogelijkheden heeft om zich te verbeteren.
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We benadrukken dat het nog om een proeffase gaat. Na deze drie trainingen vindt een
evaluatie plaats, waarbij wordt bekeken hoe het Para-RTC definitief vorm wordt gegeven.
Met dank aan de samenwerking met de Johan Cruyff Foundation kunnen we de trainingen in de
proeffase gratis aanbieden.
Waar en wanneer vinden de trainingen plaats?
De trainingen vinden plaats in Sporthal Aan de Bron, Maaslandlaan 3 in Weert. De trainingen
zijn op de navolgende zondagen:
4 december van 14.00 uur tot 16.00 uur
- 11 december van 14.00 uur tot 16.00 uur
- 18 december van 9.00 uur tot 11.00 uur.
Tot slot
Zijn er binnen je vereniging geschikte kandidaten, dan horen we het graag. Neem daarvoor zo
spoedig mogelijk contact op met TTV Zuiderhuis/Megacles,
Jolanda Louwers via jolandalouwers@gmail.com of via 06-57 34 94 38
Ook voor vragen kunnen jullie via dit mailadres contact opnemen.
We horen graag!
Met vriendelijke groet,
Ineke de Graaf, NTTB Team Parasport
Jolanda Louwers, TTV Zuiderhuis/Megacles Para-Commissie
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