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Welkomstwoord, start van het nieuwe seizoen.
Het seizoen is afgelopen seizoen plots en meteen moeten stoppen. Dit allemaal dankzij de uitbraak van
het COVID- 19 virus. Hopelijk zijn jullie en jullie familie er allemaal gespaard van gebleven.
In normale omstandigheden herstarten wij het seizoen half augustus, maar doordat we zo plots zijn
moeten stoppen, is er beslist het seizoen te laten starten begin juli al. De trainingen starten voor
iedereen de week van 13 juli 2020. Iedereen heeft lang stilgezeten, we hopen dan ook dat jullie nog
kunnen tafeltennissen en dat jullie er helemaal klaar voor zijn. We hopen op een succesvol en super tof
seizoen met veel kampioenen.

Aanpassingen tafeltennis/ aanpassingen lokaal.
Aanpassingen in de cafetaria:
•
•
•
•

De cafetaria zal weer opengaan, wel is het niet toegelaten om aan de bar te zitten of te leunen,
het is verplicht aan een tafel te zitten en op 1.5 m afstand van elkaar, of met een mondmasker.
De kleedkamers en douches mogen NIET gebruikt worden.
We vragen om zo weinig mogelijk cash te betalen, maar met de Payconiq app.
Toegang achter de bar is verboden, enkel de verantwoordelijke komt achter de bar en bediend
de mensen en rekent af.

Aanpassingen voor de vrije trainingen:
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

We mogen opnieuw trainen, er is wel een maximum van 20 deelnemers per trainingsavond.
Ook op voorhand inschrijven via onderstaande link. Niet ingeschreven, is niet komen trainen.
Dit heeft te maken met de contact tracing.
Er zal op elke training een verantwoordelijke aanwezig moeten zijn, indien er geen
verantwoordelijke is voor die avond, dan zal het lokaal niet kunnen opengaan. Wat zijn de taken
van die verantwoordelijke:
Nagaan of iedereen zich aan de regels houdt.
Nakijken of de aanwezigen zijn ingeschreven op de online lijst.
Het lokaal openen EN afsluiten. Als de verantwoordelijke vertrekt, dan moet het lokaal
afgesloten worden en moet iedereen naar huis.
o De verantwoordelijke kan wel zelf spelen ook.
o De bar doen
o Ontsmetten sanitair
o Doorgeven van de aanwezigen op de online lijst of doormailen naar
ttcnodo@gmail.com
Er zal met enkel richting gewerkt worden in de speelzaal. Binnengaan langs de kant van de tv,
en langs de andere kant (deur aan de raam) weer buiten gaan.
Behoud ten allen tijden de regel van 1.5 m afstand
GEEN FYSIEK CONTACT
Link voor in te schrijven: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G9kzgoqhQRMkPgSYvU0aL18ufaa6qMxIvvnsNQNIro/edit#gid=0
Voor elke training, je eigen tafel ontsmetten.
Na elke training , MOET iedereen zijn eigen tafel volledig ontsmetten.
GEEN ZWEET AFKUISEN AAN DE TAFEL
Per tafel zal er ontsmetting en doekjes voorzien zijn.

Aanpassingen voor de begeleide trainingen:
•
•
•
•
•
•

De trainer draagt ten allen tijden een mond neus masker.
GEEN FYSIEK CONTACT
We scheiden de groepen, als de ene groep langs de deur links buiten gaat, dan gaat de andere
groep langs de deur rechts binnen.
Geen paletten van de club gebruiken.
Trainers zorgen dat, na elke training de tafels ontsmet zijn
Fysieke opwarming liefst buiten

Sportzomer 2020, initiatief van de stad Antwerpen.
De stad Antwerpen is zich ervan bewust dat heel wat mensen hebben stilgezeten gedurende de
COVID 19 periode. Sporten zat er voor veel mensen niet in, ook omdat alles gesloten was.
Zij willen de mensen daarom ook weer aan het sporten zetten en promotie maken voor alle
verschillende sporttakken, tafeltennis is er eentje van en daarvoor is onze club gekozen.
In de maand juli zullen wij jeugdspelers van buitenaf ontvangen en in de maand augustus senioren.
Er zijn telkens vijf lessen voorzien van anderhalf uur. Uiteraard niet om de momenten dat er een
jeugdtraining of vrije training in het lokaal gepland staat.
Hieronder de momenten:
Sportzomer 2020 stad Antwerpen
Jeugd (tot en met 18 jaar) maand juli
Donderdag

02 juli 2020

16.00- 17.30 uur

Mortier Arno

Donderdag

09 juli 2020

16.00- 17.30 uur

Sterkens Kevin

Donderdag

16 juli 2020

16.00- 17.30 uur

Sterkens Kevin

Donderdag

23 juli 2020

16.00- 17.30 uur

Mortier Arno

Donderdag

30 juli 2020

16.00- 17.30 uur

Sterkens Kevin

Sportzomer 2020 stad Antwerpen
Senioren maand augustus
Woensdag

29 juli 2020

19.30- 21.00 uur

Sterkens Kevin

Woensdag

05 augustus 2020

19.30- 21.00 uur

Sterkens Kevin

Woensdag

12 augustus 2020

19.30- 21.00 uur

Sterkens Kevin

Woensdag

19 augustus 2020

19.30- 21.00 uur

Zwaenepoel Bob

Woensdag

26 augustus 2020

19.30- 21.00 uur

Sterkens Kevin

Indien er spelers zijn die willen komen helpen/ sparren op één van volgende moment, jullie zijn meer
dan welkom. Wel even een seintje dan aan Kevin.

Trainingsstage TT Antwerpen TT
Aangezien we allemaal lang hebben moeten stilzitten, hebben we op de vergadering van TT Antwerpen
TT beslist om toch enkele extra trainingsstages in te lassen voor de "achterstand" wat bij te werken.
We beginnen met een trainingsstage op zaterdag 20 juni 2020 te Nodo? Hier kunnen 16 deelnemers
voor inschrijven.
Nadien is er een stage op zaterdag 27 juni 2020, deze zal doorgaan in AFP Antwerpen, hier kunnen 34
deelnemers aan deelnemen.
Kostprijs? We vragen 10 euro per deelnemer per stage.
Door de corona moet iedereen wel eigen drank en eten voorzien.
De trainingen zullen gegeven worden door Goor Sonja en Sterkens Kevin.
Trainingen zijn van 09- 16 uur met voldoende pauze en middagpauze
Leden van Sokah Hoboken- AFP Antwerpen- Nodo Ekeren zijn welkom.
Graag bij inschrijving het juiste bedrag overmaken op de rekening van TT Antwerpen TT met
vermelding "trainingsstage juni en dan naam en voornaam van de jeugdspeler". BE22 7350 1253 8347
Tot dan?
https://forms.gle/hMHtxzYGyR1L86VT7

Zomerstage TT Antwerpen TT
Ter voorbereiding op volgend seizoen, willen we met de drie clubs van TT Antwerpen TT een
zomerstage organiseren. Deze stage zal doorgaan te Nodo en er zal een maximum aantal deelnemers
zijn van 18.
Het is de bedoeling dat elke club een trainer en een sparringpartner voorziet, zo heeft iedereen toch een
bekend gezicht.
De trainingsstage zal doorgaan op vrijdag 28 augustus 2020 en zaterdag 29 augustus 2020. Per
deelnemer vragen we 55 euro voor de twee dagen.
Wat voorzien wij:
- trainingen voor twee dagen, gegeven door gediplomeerde trainers.
- elke dag een middagmaal en een drankje bij het eten.
- een leuke verrassing van TT Antwerpen TT
- fruit voor tussendoor.
Wat moeten jullie zelf voorzien:
- Drinken voor tijdens de trainingen.
- tafeltennisgerief en sportkledij.

Inschrijven kan tot en met 30 juni 2020, maar vol is vol.
De inschrijving is pas compleet en bevestigd als u het juiste bedrag hebt overgeschreven op de
rekening van :
TT Antwerpen TT BE22 7350 1253 8347 met vermelding "zomerstage TT Antwerpen TT + naam en
voornaam jeugdspeler"
tot dan,
https://forms.gle/ehwKNpaiyULfiahF7

Daguitstap TTC NODO jeugd.
Ook dit seizoen willen we starten met een onvergetelijke daguitstap. Waar? Hoe laat? Wat gaan we
doen? Dat gaan jullie allemaal nog te weten komen, safe the date – zondag 30 augustus 2020-

Dag van de jeugd TT Antwerpen TT.
Op zaterdag 05 september 2020, gaan we met TT Antwerpen TT een eerste dag van de jeugd
organiseren. We willen dat jaarlijks doen, en op een leuke manier de jeugd van de drie clubs tegen
elkaar te laten spelen. De eerste editie zal doorgaan op Nodo. Meer informatie volgt snel.

Vriendenmatch TTC Middelburg- TTC Nodo
Op zaterdag 12 september 2020 is het weer zo ver. Dan gaan we weer naar Nederland en moeten we
onze noorderburen weer even laten zien wie er kan tafeltennissen en wie niet. De inschrijvingslink volgt
nog maar hou de datum maar al vrij! Ik wil zo veel mogelijk jeugd mee naar Middelburg.

Overzicht tornooien SPORTA.
Datum
Zondag 06 september 2020
Zondag 20 september 2020

Tornooi
Federaal tornooi Omni Vrembo
te Schelle.
Federaal tornooi Beerse

Uiterste inschrijfdatum
Zaterdag 29 augustus 2020

Tornooi
Kwalificatie nationaal
jeugdcriterium te Louvain La
Neuve.
Provinciaal criterium
leeftijdsreeksen te Lille.

Uiterste inschrijfdatum
Zaterdag 05 september 2020

Zaterdag 12 september 2020

Overzicht tornooien VTTL.
Datum
Zondag 13 september 2020
Zondag 27 september 2020

Zaterdag 19 september 2020

Competitieploegen jeugd seizoen 2020- 2021.
VTTL (SUPER)

Super

Nodo A
•
•
•

Coesemans Wouter
Coesemans Emma
Thys Arne

D0
D6
D6

VTTL (+12)
Nodo A

1e afd.
•
•
•
•

Coesemans Wouter
Coesemans Emma
Thys Arne
Walravens Aaron

D0
D6
D6
E0

Nodo B

ploegkapitein

1e afd.
•
•
•
•

Legon Axl
Coesemans Sarah
Verbeeck Jonas
Van der Poel Daan

E2
E2
E2
E2

Nodo C

Ploegkapitein

1e afd.
•
•
•
•

Slegers Jesper
Walravens Arno
Van Agtmael Lex
Helsen Lars

E2
E2
E4
E4

Nodo D

Ploegkapitein
2e afd.

•
•
•
•

Legon Thibo
Murat Emirkan
Ramboer Luca
Vandenvonder Nathan

E6
E6
E6
NG

Ploegkapitein

Nodo E

2e afd.
•
•
•

Brouwers Robin
Huijbrechts Alexander
Segers Jonas

E6
E6
NG

Nodo F

4e afd.
•
•
•

Boljau Jonas
De Bruyn Arien
De Haes Jack

NG
NG
NG

Nodo G

Ploegkapitein

5e afd.
•
•
•

Embrechts Matteo
Restieau Jarne
Waegemans Cedric

NG
NG
NG

Nodo H
•
•
•
•
•

Ploegkapitein

Ploegkapitein

6e afd.
Waegaman Thomas
Destenay Yordi
Schraepen Tuur
Monsieurs Tars
De Schutter Sem

NG
NG

Ploegkapitein

NG
NG
NG

SPORTA
Nodo A
•
•
•

Gegeven door SPORTA
Wuytack Joppe
Palinckx Arthur
Snijders Milan

NG
NG
NG

Ploegkapitein

#Nododaagtuit.
Tijdens de COVID 19 periode is er een filmpje op de facebookpagina gezet waarbij leden uitgedaagd
werden om iets cool, spectaculair of origineel met tafeltennis te doen (vanuit uw kot). We hoopte in
het begin dat het een succes zou worden, we hebben in totaal 73 filmpjes gekregen, wat gewoon
geweldig is. Bedankt aan alle leden die hieraan hebben deelgenomen. Het volledige filmpje, met alle
onderdelen is terug te vinden op onze Facebookpagina.

Wafelverkoop.
Dit seizoen gaan we geen snoep meer verkopen, we gaan iets anders proberen. We gaan nu
wafeltjes en andere koekjes verkopen. We werken nu ook met bestelbriefjes. Jullie krijgen op tijd en
stond de juiste bestelformulieren.

Sportkampen tafeltennis in de grote vakantie
Tafeltennissen is leuk, maar een betere speler worden is nog leuker! Tijdens deze tafeltennisstage
word jij in een week omgevormd tot een sterspeler.
Je techniek, spelinstinct en opslag zullen een glansrijke metamorfose ondergaan. Samen met
Sporta-kampen bezorgen we jou deze paasvakantie een superkamp.
Voor wie: 8-21 jaar
Wanneer: zo 19/7 - vr 24/7/20
Prijs: € 269,(korting € 20,00 voor Sporta-leden met kortingscode FD22DFX956)
Daarnaast kan een bijkomende korting verkregen worden via:
•
•

Uw mutualiteit
Deelname aan Sporta-tornooien (€5,00 per tornooi; wordt via club verrekend)

Deze stage is er voor iedereen die aangesloten is bij een club!
Van beginner tot gevorderde.
We verdelen je tijdens de stage in groepjes per niveau.
Meer info en inschrijven: https://www.sportakampen.be/kamp/tafeltennis/

Jeugdspeler van de maand.
Ondanks de lockdown, het weinige contact met de club en het lang stilzitten, was het toch niet moeilijk
om een eerste jeugdspeler van de maand te kiezen. Voor de maand juli is dit de jeugdspeler van de
maand!

Niet iedereen staat op de foto, maar elke jeugdspeler van Nodo is jeugdspeler van de maand. Jullie
zijn een geweldige groep, waar we een geweldig seizoen mee gaan maken. Toppers!

Agenda TTC NODO
Dag
Zondag

Datum
14 juni 2020

Zaterdag

20 juni 2020

Zaterdag

27 juni 2020

Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Zondag- vrijdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Maandagzaterdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag en
zaterdag
Zondag

02 juli 2020
09 juli 2020
16 juli 2020
23 juli 2020
30 juli 2020
19 juli 2020- 24 juli 2020
29 juli 2020
05 augustus 2020
12 augustus 2020
17 augustus- 22
augustus 2020
19 augustus 2020
26 augustus 2020
28 augustus 2020
augustus 2020
30 augustus 2020

Zaterdag

05 september 2020

Zondag

06 september 2020

Zaterdag

12 september 2020

Zondag

3 september 2020

Zondag

20 september 2020

Zondag

27 september 2020

Naam activiteit
Opening lokaal, eerste vrije
training
Trainingsstage TT
Antwerpen TT te Nodo
Trainingsstage TT
Antwerpen TT te AFP.
Sportzomer 2020 jeugd
Sportzomer 2020 jeugd
Sportzomer 2020 jeugd
Sportzomer 2020 jeugd
Sportzomer 2020 jeugd
Sportkamp SPORTA
Sportzomer 2020 senioren
Sportzomer 2020 senioren
Sportzomer 2020 senioren
Kamp Roelofarendsveen
Sportzomer 2020 senioren
Sportzomer 2020 senioren
Zomerstage TT Antwerpen
TT
Daguitstap TTC NODO
jeugd
Dag van de jeugd TT
Antwerpen TT
Federaal tornooi Omni
Vrembo.
Vriendenmatch TTC
Middelburg- TTC NODO
Kwalificatie nationaal
jeugdcriterium te Louvain
La Neuve
Federaal tornooi Beerse
Provinciaal criterium
leeftijdsreeksen te Lille.

Opmerking
Inschrijven via link.
Inschrijven via link.
Inschrijven via link.
Zie nieuwsbrief.
Zie nieuwsbrief.
Zie nieuwsbrief.
Zie nieuwsbrief.
Zie nieuwsbrief.
Zie nieuwsbrief.
Zie nieuwsbrief
Zie nieuwsbrief.
Zie nieuwsbrief.
Inschrijvingen
afgesloten.
Zie nieuwsbrief.
Zie nieuwsbrief.
Inschrijven via link.
Zie nieuwsbrief.
Zie nieuwsbrief.
Enkel voor SPORTA
spelers.
Zie nieuwsbrief.
Zie nieuwsbrief.
Enkel voor SPORTA
spelers.
Zie nieuwsbrief.

