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Beste lezers,
Inmiddels heeft Tafeltennisvereniging Red Stars te Venray, in samenwerking met de
Nederlandse Tafeltennisbond en de Johan Cruyff Foundation, de eerste stappen gezet naar
een regionaal trainingscentrum voor paratafeltennis.
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 de eerste opvang van
parasporters plaats, vaak gevolgd door een à twee wekelijkse trainingen. Doorstroming naar
wedstrijdsport of het bereiken van topsportniveau blijkt soms moeilijk, mede door de relatief
kleine omvang van de groep parasporters bij een lokale vereniging.
Op dit punt speelt het Para-RTC een rol. Door het aanbieden van een extra, wekelijkse training
op regionaal niveau is er ruimte om onder goede begeleiding gezamenlijk te trainen. 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 topsportniveau. Er wordt gekeken naar ieders
individuele kwaliteiten en er wordt maatwerk geleverd.
Voor wie is het RTC toegankelijk?
De RTC trainingen zijn in eerste instantie bedoeld voor sporters met een lichamelijke beperking
uit Zuid-Oost Nederland (Limburg, Gelre en ZuidWest). De belangrijkste voorwaarde is dat de
deelnemer de ambitie en de mogelijkheid heeft om zichzelf te (willen) verbeteren. Het RTC is
bedoeld als een aanvulling op de bestaande trainingen bij de lokale verenigingen.
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Wat zijn de kosten?
Met dank aan de samenwerking met de Johan Cruyff Foundation en de Nederlandse
Tafeltennisbond kunnen we de groepstrainingen het eerste jaar gratis aanbieden.
Waar en wanneer vinden de trainingen plaats?
De trainingen vinden elke woensdag van 16.30 tot en met 18.00 uur plaats in de accommodatie
van Tafeltennisvereniging Red Stars. De locatie is uitstekend geschikt voor parasporters en
beschikt over een ruime parkeerplaats.
Tafeltennisvereniging Red Stars Venray
Zuidsingel 2A
5802 EG Venray
Contactpersoon:
Rick Pouwels
0620711096
secretaris@redstarsvenray.nl

Tot slot
Zijn er binnen uw vereniging geschikte sporters, wilt u zelf graag deelnemen of heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op. Er is altijd ruimte voor individuele afstemming en overleg.
Na aanmelding wordt u tijdig geïnformeerd over de start en de datums van de trainingen.
Met vriendelijke groet,
Rick Pouwels
namens Para-RTC Red Stars

OFFICIAL SUPPLIER

OFFICIAL PARTNERS

Ineke de Graaf, NTTB Team Parasport
teamparasport@tafeltennis.nl

SOCIAL MEDIA
@tafeltennis

NederlandseTafeltennisbond

Van der Hagenstraat 26A, 2722 NT Zoetermeer • Postbus 600, 2700 MD Zoetermeer • Telefoon 079 343 81 40
info@tafeltennis.nl • www.nttb.nl • www.tafeltennis.nl • KvK Haaglanden 40408030

