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Wat staat er in deze nieuwsbrief:
• COVID 19 maatregelen voor tafeltennis
• Aanpassingen trainingen tijdens augustus
• Zomerstage TT Antwerpen TT
• Daguitstap TTC Nodo
• Dag van de jeugd TT Antwerpen TT
• Vriendenmatch TTC Middelburg- TTC Nodo
• Overzicht tornooien SPORTA
• Overzicht tornooien VTTL
• Jeugdspeler van de maand
• Agenda TTC Nodo

COVID 19 maatregelen voor tafeltennis
Aanpassingen in de cafetaria:
• Het dragen van een mondmasker is verplicht, als men een verplaatsing maakt in de cafetaria.
• De club MOET sluiten om 23.00 uur, dit wil zeggen dat om 22.45 uur iedereen STOPT met
trainen.
• De kleedkamers en douches mogen 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 50 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:
o Nagaan of iedereen zich aan de regels houdt.
o Nakijken of de aanwezigen zijn ingeschreven op de online lijst.
o 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
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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.
Een vrije training kan door de verantwoordelijke afgezegd worden, in samenspraak met iemand
van het bestuur als er minder dan 5 deelnemers op voorhand opstaan.
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

Aanpassingen jeugdtrainingen tijdens de maand augustus
Tijdens de maand augustus hanteren we aangepaste groepen.
Op dinsdag houden we de beide groepen. Dan trainen A en B.
Op woensdag trainen C en de beginners samen van 16.30- 18.00 uur.
Op donderdag traint de A kern, de TOP groep valt voorlopig weg.
Op vrijdag trainen B en C samen van 16.30- 18.00 uur.

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 05 augustus 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
Hey allemaal,
Het is weer zo veer, de planning wordt opgemaakt voor onze daguitstap! Het beloofd weer ontzettend
leuk te worden. Wat stoom aflaten voor de hele situatie.
We gaan op stap op zondag 30 augustus 2020, reken maar dat we heel de dag weg zijn.
Wat we gaan doen, dat is een groot geheim! Dat merken jullie de dag zelf......
Inschrijven kan tot zondag 16 augustus 2020.
We vragen 15 euro inschrijvingsgeld per jeugdspeler, het overige deel van de kosten wordt betaald door
de club.
Wat is 15 euro voor een dag vol plezier?
Wat breng je zeker mee:
- drank voor overdag
- Lunchpakket (wij voorzien een avondmaaltijd)
- tussendoortje
- Zwemgerief
- ID kaart
- GOED HUMEUR
We vragen wel het geld op voorhand te betalen op de rekeningnummer van TTC NODO:
BE62 7390 1899 8661
Met vermelding van "daguitstap 2020+ naam en voornaam jeugdspeler
Wij hopen dat alle jeugd mee kan, dan maken we er een ongelofelijke teambuilding van, voor een
spetterende start van het seizoen.
https://forms.gle/hvrpgYResMPaXt3G9

Dag van de jeugd TT Antwerpen TT
Op zaterdag 05 september 2020, gaan we onze eerste editie organiseren van "de dag van de jeugd".
Dit is een activiteit van TT Antwerpen TT, waarbij jeugdploegen het tegen andere jeugdploegen zullen
moeten opnemen.
Er kan ingeschreven worden als ploeg van twee spelers. Jullie mogen dit zelf kiezen, ploegen kunnen
bestaan uit twee spelers van dezelfde club of elk van een andere club.
Jullie zullen die dag enkele wedstrijden moeten spelen, en de winnaars krijgen elk een wisselbeker mee
naar huis. Deze kunnen ze dan een jaar bijhouden.
De beker drie keer op vijf jaar tijd winnen, en je mag hem houden.
PRAKTISCH
Locatie: TTC Nodo Ekeren (Schoutlaan 24, 2180 Ekeren)
Dag: zaterdag 05 september 2020
Startuur: 10.00 uur
Inschrijvingsgeld: 0.00 euro
Je zal ter plaatsen eten kunnen kopen.
Jullie mogen zelf een leuke ploegnaam kiezen, hoe origineler, hoe beter.
Let op, de Covid 19 maatregelen moeten ten allen tijden worden toegepast.
tot dan?
TT Antwerpen TT

Vriendenmatch TTC Middelburg- TTC Nodo
We proberen alles maar te plannen en zien dan wel hoe ver we komen. Op zaterdag 12 september
2020, proberen we richting Middelburg te gaan. Deze keer maken we er een hele dag van, in de
voormiddag een trainingsstage in Middelburg en in de namiddag de jaarlijkse wedstrijden. We eten dan
samen nog iets en dan keren we huiswaarts.
Meer informatie krijgen jullie nog via mail.

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

Jeugdspeler van de maand
Deze maand gaan we voor Embrechts Matteo als jeugdspeler van de maand. Hij is als enthousiaste
speler en als enige jeugdspeler van onze club op kamp gegaan met SPORTA. Uiteraard was trainer
Wim er ook bij.

Agenda TTC NODO
Dag
Woensdag
Woensdag
Maandagzaterdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag en
zaterdag
Zondag

Datum
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
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
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.

