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Welkom bij Tafeltennisvereniging De Repelaer! 

 
Bij onze club wordt tafeltennis gespeeld door jong en oud, letterlijk bijna van 8 tot 80. En 
dat tafeltennis doen we zowel als recreatiesport maar ook in competitief verband: we 
hebben een aantal teams in regio West van de NTTB meespelen. 
Zowel wedstrijdspelers als recreanten doen regelmatig mee aan externe toernooien van 
de NTTB, bestaande uit toernooien bij andere verenigingen of als men de leeftijd van 
40+ heeft bereikt kan men bij de OTC (Old Timers Club) aan toernooien mee doen. 
Binnen onze vereniging hebben we verder twee groepen van echte veteranen (55+), die 
op de woensdagmiddag en -avond nog lekker sportief bezig zijn. 
Verder organiseren we een aantal andere activiteiten voor onze leden. Vanzelfsprekend 
horen de jaarlijkse clubkampioenschappen hierbij, maar ook het gezellige 
Sinterklaastoernooi en de traditionele klaverjasavonden met Pasen en Kerst ontbreken 
niet op het programma. 
 
Zaal 
Onze speelzaal – de sportzaal aan de Salamanderveen 350 - is centraal gelegen in de 
wijk Waterland van Spijkenisse, en dient zowel als gymnastieklokaal voor de nabij 
gelegen scholen, trainingsfaciliteit van andere sportverenigingen en is ook al bijna 25 
jaar ons ‘clubhome’. In onze zaal kunnen we tot maximaal 6 tafels opstellen binnen de 
door de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) gestelde regels. De zaal is toegankelijk 
voor rolstoelers. 
 
Kleedruimtes en douches 
In onze zaal zijn kleedruimtes voor dames en heren en enkele jaren geleden zijn de 
douches geheel gerenoveerd en aangepast aan hedendaagse normen. 
 
Een natje en een droogje 
Met de renovatie van de zaal hebben we ook de beschikking gekregen over een klein 
maar gezellig clubhome, waar wij koffie, thee, een beperkt assortiment drankjes en 
enkele snacks kunnen gebruiken. 
 
Gezondheid en Veiligheid voorop! 
Uiteraard willen wij onze leden een gezonde en veilige wijze van sportbeoefening 
bieden. Als onderdeel hiervan beschikken wij over een AED (automatische externe 
defibrillator) en veel van onze leden zijn getraind om reanimatie te verrichten en de AED 
te bedienen. 
 
Verdere actuele informatie over de vereniging kunt U vinden op onze website: 
www.ttvderepelaer.nl  
 


