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Hallo, van harte welkom bij TTC Rupel !
TTC Rupel vzw is een levendige tafeltennisclub in de
Rupelstreek. Ze is ontstaan uit een fusie van Kon.Club75
Hemiksem en TTC Niel. Sinds 2015 beschikken we over
een nieuw lokaal gelegen te Sint-Hubertusplein 27 –
2845 Niel.

Iedereen welkom !
Bĳ TTC Rupel hebben we elke woensdag (ook tĳdens
de schoolvakanties maar niet op feestdagen) een vrĳe
clubavond. Concreet betekent dit een avond waarop alle
leden, jong en oud, van alle niveaus vrĳ kunnen komen
spelen vanaf 20u00. Je komt en gaat wanneer het je past.

Materiaal
Als beginnende speler hoef je zeker geen zotte kosten te
doen. Onze club voorziet een palet en alle
andere benodigdheden.
Van zodra je de smaak te pakken hebt
kan je je eigen palet aanschaffen via
onze club of een gespecialiseerde
tafeltenniszaak. Ga zeker langs bĳ onze
sponsor ‘Killypong’, Mortsel
(https://www.tafeltennis.be/).
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Kledij
Tafeltennissen doe je best in een sportieve outfit.
Breng je propere sportschoenen (zonder zwarte zolen) en
sportieve kledĳ mee en je kan zo starten! Wĳ zorgen voor
de rest…

Jeugd
We voorzien jeugdtrainingen in verschillende
niveaugroepen. Elke speler krĳgt training en begeleiding
van een ervaren en gediplomeerde trainer.

Kennismaken ?
Nieuwe jeugdspelers kunnen
een kĳkje komen nemen en
kennismaken met onze club.
Dit op elke woensdag van
14u tot 15u of ’s avonds
vanaf 20u.
De trainingen voor de
beginnende jeugdspeler(tje)s gaan door
op woensdag van 14u tot 15u15 voor groep 1A en van
15u15 tot 16u30 voor groep 1B. Groep 2 volgt nadien
van 16u30 tot 18u00.
Tĳdens de lange schoolvakanties (paas-, grote- en
kerstvakantie) liggen we even stil. De trainingen starten
vanaf (doorgaans eind) augustus en lopen tot eind mei.
Op feestdagen is er geen training.
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Gevorderde Jeugd
Van zodra je zoon of dochter de basisvaardigheden van tafeltennis onder de
knie heeft kan hĳ/zĳ doorschuiven naar
een volgende groep.
Voor groep 3A gaan de trainingen
door op woensdag en vrĳdag,
telkens tussen 18u30 tot 20u.
Groep 3B traint dan weer op maandag en donderdag,
van 18u30 tot 20u

Volwassenen
Wil je graag starten met
tafeltennissen? Geen paniek!
U bent nog niet te laat…
Naast de vrĳe speelavond op
woensdag vanaf 20u bent u
ook op maandag welkom voor
een geleide training tussen
20u en 22u.
Onze trainers leren u wekelĳks
de kneepjes van het vak.
Competitie en tornooien
spelen kan vrĳ snel maar zĳn absoluut geen must!
Ook mensen die recreatief willen komen spelen en
bĳleren zĳn meer dan welkom!
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Binnen onze club doen we ook aan G-sport, sporten voor
mensen met een fysieke of mentale beperking.
We trachten steeds een aangepast aanbod te voorzien
volgens ieders noden.

Interessant om te weten
Iedereen mag zonder verdere verplichtingen 3 keer
komen proberen vooraleer we vragen om aan te sluiten.
Je bent vanaf de eerste training verzekerd maar tracht na
je 3de deelname je lidmaatschap zo snel mogelĳk in orde
te brengen.
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Lidgelden
Wie zich wenst aan te sluiten betaalt jaarlĳks lidgeld en
krĳgt hiervoor uiteraard heel wat terug:
-

Een fijne club waar je je thuis kan voelen

-

Een hele fijne vrĳetĳdsbesteding

-

De nodige skills om beter te worden in
het tafeltennissen

-

De nodige verzekering

-

Les van een ervaren, gediplomeerde
trainer

-

Tal van randactiviteiten waaraan
je kan deelnemen

-

Wie wil kan op
termĳn deelnemen
aan competitie en
tornooien

-

En nog zoveel
meer…

Kledij
Wanneer je deelneemt aan competitiewedstrĳden
of tornooien voorzien wĳ gratis een clubshirt en
short.
Als recreant kan je de kledĳ
aankopen voor de prĳs van
€ 15 (shirt) en € 15 (short).
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Voor een volledig seizoen is het lidgeld als volgt
vastgesteld:
Recreant (70€ +11€)

81€

Competitiespeler bĳ Sporta (70€ +22€)

92€

Competitiespeler bĳ VTTL (70€ +42€)

112€

Competitiespeler bĳ AVVV (70€ + 10€)

80€
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Wie na nieuwjaar inschrĳft voor het lopende seizoen
betaalt nog slechts de helft van het basislidgeld +
toeslag aan de federatie:
Recreant (35€ +11€)

46€

Competitiespeler bĳ Sporta (35€ +22€)

57€

Competitiespeler bĳ VTTL (35€ +42€)

77€

Competitiespeler bĳ AVVV (35€ + 10€)

45€

Lidgelden mogen gestort worden op BE08 0689 0175 9113 met
vermelding “Lidgeld: Naam + Voornaam”. Vraag vooraleer je je lidgeld
overmaakt even naar het juiste bedrag.
Vergeet niet, ziekenfondsen moedigen beweging aan en zorgen voor een
gedeeltelĳke terugbetaling van je lidgeld. Meer info via het bestuur of jou
ziekenfonds.
In bepaalde situaties is een
gemeentelĳke OCMW tegemoetkoming mogelĳk. Meer info via het
bestuur of OCMW/gemeente.
Indien je nog verdere info wenst, aarzel
niet om ons te contacteren. Stuur een
mailtje naar bestuur@ttcrupel.be of
raadpleeg onze website ww.ttcrupel.be
(rubriek Info > Lidgelden).
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Trainers
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Volgende trainers staan in voor
de sportieve opvolging van onze spelers:

Simon Van Hoofstat is een gedreven tafeltennisser en
geeft al menige jaren training aan jeugd- en gevorderde
spelers. Simon heeft een diploma ‘Trainer B’ en is tevens
sportfunctionaris. Simon vervult de rol van trainingsverantwoordelĳke en legt daarbĳ de nadruk op de
hogere groepen.
Simon Janssens, leerkracht lager onderwĳs in de SintLutgardisschool te Schelle. Simon speelt competitie en
behaalde in 2016 zĳn trainersdiploma. Simon vervult de
rol van trainingsverantwoordelĳke en legt daarbĳ de
nadruk op de lagere groepen.

Wim Malaise, trainer A, onze hoofdtrainer van TTC
Rupel, is naast een toptrainer ook voltĳds leerkracht in
het secundair onderwĳs. Wim kan jaren ervaring
voorleggen op topniveau en staat in voor de trainingen
voor jeugdspelers die beginnen met competitie te spelen
of dit al een tĳdje doen.
Guido De Cock, initiator tafeltennis, is een trainer met
jaren ervaring binnen verschillende clubs en begeleidde
reeds vele stages.

8

Tafeltennis in de Rupelstreek

Wout Vande Sompele is competitiespeler en secretaris
VTTL van TTC Rupel. Hĳ behaalde in 2016 zĳn diploma
initiator tafeltennis.

Wim Van den Eynde speelt competitie. Wim heeft sinds
2016 een trainersdiploma van initiator op zak.

Achiel Aerts is een speler met vele dienstjaren. Achiel
volgt de G-sporters (sporters met een beperking) binnen
onze club op. Bĳ vragen, contacteer Achiel via email
achiel@ttcrupel.be of gsm 0476/461.270.

Jeugdverantwoordelijke
Ruben De Vleeschouwer heeft jarenlang jeugdcompetitie gespeeld en is nu zelf jeugdverantwoordelĳke. Ruben staat het hele jaar door klaar voor onze
jeugdspelers. Coachen en steun bĳ nederlagen is één
van zĳn taken.
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Overzicht trainingen (september t/m mei)
TTC Rupel voorziet training voor jong en oud op alle
niveaus. Met behulp van verschillende trainers en
trainingen trachten we voor alle leden, competitiespelers,
recreanten, jeugd en senioren een aanbod op maat te
bieden zodat iedereen plezier kan beleven, beter kan
worden, een balletje op eigen niveau kan slaan,…
Hierbĳ een overzicht:
Vrije training voor iedereen
GROEP

DAG

TĲDSTIP

TRAINER

-

woensdag

20:00u – 23:00u

-

Begeleide training voor senioren
GROEP

DAG

TĲDSTIP

TRAINER

-

maandag

20:00u – 22:00u

Simon Van Hoofstat

Begeleide trainingen voor de jeugd
GROEP

DAG

TĲDSTIP

3a + 3b

maandag

18:30u – 20:00u

1a
1b

woensdag

15:30u – 17:00u

2

17:00u – 18:30u

3a

18:30u – 20:00u
18:30u – 20:00u

3b
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14:00u – 15:30u

donderdag

vanaf 19:30 u halve zaal

TRAINER
Wout Vande Sompele
Wim Malaise,
Simon Van Hoofstat
Wim Malaise,
Simon Janssens
Wim Malaise,
Simon Janssens
Wim Malaise,
Simon Janssens
Guido De Cock
Simon Van Hoofstat
Wout Vande Sompele
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Mensen met interesse om een keertje te komen proberen
zĳn van harte welkom op woensdag vanaf 20u00.
We helpen je dan graag verder. Neem een kĳkje op onze
website voor de maandagavond trainingen
(https://www.ttcrupel.be/sportief/youtube/).

Onze Sponsoren

Wĳ zĳn steeds op zoek naar grote en kleine sponsoren ! Indien interesse,
contacteer onze voorzitter, Christophe of raadpleeg onze sponsorbrochure
te vinden op onze website.
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Bestuur
Voorzitter
■ Christophe Janssens

christophe@ttcrupel.be, 0476 / 988.350

Verantwoordelĳken
SPORTIEF
■ Wout Vande Sompele

wout@ttcrupel.be, 0499 / 360 154
Team: sportief@ttcrupel.be

LEDENADMINISTRATIE
■ Katrien Raats

katrien@ttcrupel.be, 0472 / 49 44 55
Team: sportief@ttcrupel.be

FINANCIEEL
■ Davy Raes

davy@ttcrupel.be, 0495 / 32 66 95
Team: financieel@ttcrupel.be

EVENTVERANTWOORDELĲKE
■ Christophe Janssens

christophe@ttcrupel.be, 0476/ 988 350
Team: evenementen@ttcrupel.be

LOKAAL / COMMUNICATIE
■ Kris Boen

kris.boen@ttcrupel.be, 0474 / 172 830
Team: bar-lokaal@ttcrupel.be,
communicatie@ttcrupel.be

JEUGDVERANTWOORDELĲKE
■ Ruben De Vleeschouwer

ruben@ttcrupel.be, 0493 / 78 58 69
Team: jeugd@ttcrupel.be

WEBMASTER
■ Peter Hadermann

peter@ttcrupel.be, 0492 / 435 864
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