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COVID 19 maatregelen voor tafeltennis (SPORTA)
Richtlijnen voor opstart competitie (code geel)
Hygiëne richtlijnen
•
Was en/of ontsmet je handen als je binnenkomt en voor en na elke match
•
Hou 1,5 m afstand
•
Neem je eigen mondmasker mee
•
Draag steeds je mondmasker behalve bij spelen en aan tafel in cafetaria
•
Zorg voor een goede verluchting in het lokaal
•
Alle gedeelde materiaal dient ontsmet te worden voor het begin van de ontmoeting
•
Kom in je sporttenue (niet alle clubs openen hun kleedkamer)
•
Geef geen hand, high five; kus, knuffel, schouderklopje
•
Voel je je ziek, blijf dan thuis
Tafeltennis
•
Spelers warmen enkel op aan de tafels waar hun wedstrijd zal doorgaan.
•
Veeg je (zweet)handen niet aan de tafel af, gebruik je handdoek
•
De scheidsrechter heeft ten allen tijde een mondmasker aan
•
Indien je een TT-tafel met meerdere ploegen deelt, dan dient de tafel na elke match ontsmet te
worden
•
Dubbelwedstrijden worden wel gespeeld
•
Wisselen van tafelhelft is enkel toegelaten mits akkoord van beide spelers.
Cafetaria/zitruimte
•
Duid een tafel aan voor elke ploeg
•
Hou 1,5m afstand, ook als je aan tafel zit
•
Mondmasker verplicht bij elke verplaatsing
•
Duid een verantwoordelijke aan voor toezicht op naleving van corona-maatregelen
•
Beperk zoveel mogelijk het aantal toeschouwers
•
Cafetaria sluit ten laatste om 01u00
Registratie
•
Spelers worden geregistreerd via TT Online (wedstrijdblad)
•
Registratie van niet-spelers: naam en voornaam, GSM of E-mail
bijhouden

deze gegevens 2 weken

Lokale maatregelen nauwgezet te volgen (mee te delen door de thuisploeg)

COVID 19 maatregelen voor tafeltennis (VTTL)
Richtlijnen VTTL
voor heropstart wedstrijden en tornooien
Worden officieel bekrachtigd op 31/08/2020 op de Nationale Raad van Bestuur
Tafeltennis:
• Sporten is gezond.
• Tafeltennis is geen contactsport.
• Op alle niveaus volgt de KBTTB/VTTL de overheidsrichtlijnen.
• Hou rekening met de algemene adviezen (hou afstand, geen handdruk of high five,
handen wassen,…) om besmetting te voorkomen.
• Sport niet en blijf thuis als je (of een huisgenoot) symptomen hebt die op COVID-19
kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of
ongewone vermoeidheid. Ga pas weer sporten als het mag van je arts.
• Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust nog
even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts, mag je nog 3
dagen niet sporten, vanwege het risico op een hartontsteking.
• Houd er rekening mee dat lokale overheden strengere restricties kunnen opleggen.
Algemene regels
• (Zweet)handen afvegen aan tafel wordt ten stelligste afgeraden.
• Zorg voor ontsmettingsgel aan de ingang van de accommodatie en speelzaal.
• Maximaal 50 personen (inclusief trainers/scheidsrechters) op hetzelfde moment in de
speelruimte, uiteraard afhankelijk van de beschikbare ruimte en tafels.
• Maak duidelijke afspraken met tegenstanders omtrent de toepassing van de regels.
• Alle geplande wedstrijden gaan door zoals gepland. Mocht een team onverhoopt in de
problemen komen, contacteer dan tijdig de competitieleiding (Nationale interclub:
Bernard van Kerm, Landelijke interclub: Herman Lemmens, Provinciale interclub: eigen
provinciale interclubleider) over de mogelijkheden tot uitstel van de wedstrijd.
• Indien provinciale, regionale of lokale beslissingen het onmogelijk maken om de
ontmoeting door te laten gaan, breng dan onmiddellijk de competitieleiding op de hoogte.
Richtlijnen
• Duid per ploeg 1 verantwoordelijke aan, die ook zijn contactgegevens achterlaat bij de
thuisploeg (contact tracing – 2 weken bij te houden, nadien vernietigen).
• Mondmasker mag enkel uit in de speelruimte door de 2 spelers.
• Coaches niet toegelaten in de speelruimte.
• Materiaal (tafels, omheiningen, telborden, balletjes) ontsmetten voor aanvang van de
ontmoeting.
• Alle spelers/scheidsrechters wassen voor en na iedere wedstrijd hun handen. Zorg
eventueel zelf voor eigen handgel zodat aanschuiven vermeden kan worden aan de
wastafel.
• Voorzie ruimte voor sportzakken en zitplaatsen voor uit- en thuisploeg.
• Wisselen van tafelhelft is enkel toegelaten mits akkoord van beide spelers (bv. voor
risico-groepen).
• Kleedkamers en douches mogen enkel open mits het volgen van specifieke protocollen
door de overheid opgesteld. Indien iets gesloten blijft, breng uw tegenstander daarvan,
indien mogelijk, op voorhand op de hoogte. Ook voor het aanbieden van maaltijden zijn

er heel specifieke protocollen van de overheid. Informeer U hiervoor goed indien U
alsnog iets aanbiedt. Het is geen verplichting om iets aan te bieden.
• Als je na het sporten iets gaat drinken in de cafetaria, hou dan rekening met de
afstandsregels, behalve bij jouw huisgenoten of jouw vaste sociale bubbel. Het
mondmasker mag enkel uit wanneer je aan tafel zit.
• Hang deze richtlijnen duidelijk uit aan de ingang van de speelzaal.
Extra mogelijkheden:
• Baken de tafels per twee af, indien mogelijk.
• Kies ervoor om de thuisploeg alleen op tafel A te laten scheidsrechteren, en uitploeg
alleen op tafel B om het risico verder te beperken.
• Ga bij voorkeur alleen naar de sportlocatie. Neem je de auto, rij dan alleen, of met
huisgenoten of met personen met wie je gaat sporten. Mondmaskers zijn uiteraard
aangeraden in de auto wanneer je samen reist.
• Beperk zoveel mogelijk het aantal toeschouwers in de speelruimte zodat ook de
richtlijnen inzake hygiëne en afstandsregels gerespecteerd blijven.
Specifieke zaken met betrekking tot interclub 2020-2021:
• De kalender zoals gepubliceerd blijft behouden en dient gerespecteerd te worden.
• Indien de heenronde probleemloos kan verlopen, zonder uitgestelde ontmoetingen na 31
december, dan zal ook de terugronde verlopen zoals gepland.
• Indien de competitie stopgezet of onderbroken moet worden voor 31 december, dan zal
bekeken worden om minstens de volledige heenronde nog te kunnen afwerken tijdens de
rest van het seizoen zodat er minstens een volledige heenronde afgewerkt kan worden
en een eindstand bepaald kan worden met stijgers/dalers.
• Indien de competitie stopgezet of onderbroken moet worden in de terugronde, na het
afwerken van de volledige heenronde, dan zal de eindstand bepaald worden op basis
van de uitslagen van de heenronde met bijhorende stijgers en dalers.
• Indien het onmogelijk is om minstens een volledige heenronde af te werken tijdens het
volledige seizoen 2020-2021, dan worden er geen stijgers en dalers toegekend. De
behaalde resultaten blijven wel meetellen voor de individuele uitslagenkaarten.
• Tijdens de interclub 2020-2021 wordt er geen dubbelspel gespeeld, zodat nauw
onderling contact maximaal vermeden wordt.

Competitie jeugd maand september
Zaterdag 05 september 2020
Ploegen
Tecemo D- Nodo A

Zaterdag 12 september 2020
Ploegen
Nodo A- AFP Antwerpen A
Turnhout A- Nodo B
Nodo C- Gierle A
Brasgata A- Nodo D
Merksplas C- Nodo E
Nodo F- Gierle E
Nodo G- Turnhout F
Lille B- Nodo H
Nodo A- Zwijndrecht B
Zaterdag 19 september 2020
Ploegen
Salamander A- Nodo A
Nodo B- Hallaar A
Sokah A- Nodo C
Nodo D- Geelse B
Nodo E- Dylan Berlaar D
Poppel A- Nodo F
Retie B- Nodo G
Nodo H- Geelse E
Schoten D- Nodo A
Zondag 20 september 2020
Ploegen
SUPER: Nodo A- Turnhout A
SUPER: Zoersel A- Nodo A

Adres
Tecemo Center - Gaanderij "Ter
Linde" Mechelsesteenweg, 7
2640 Mortsel

SPORTA/ VTTL
SPORTA

Adres
TTC NODO
Slachthuisstraat, 13 C 2300
Turnhout
TTC NODO
Sporthal KTA Brasschaat
Martouginlei , 74 2930
Brasschaat
Sporthal t Hofeind Hofeinde
2330 Merksplas
TTC NODO
TTC NODO
Oude Melkerij Gierlebaan, 26
2275 Lille
TTC NODO

SPORTA/ VTTL
VTTL
VTTL

Adres
Donkerlei, 72 2800 Mechelen
TTC NODO
Albert Einsteinlaan, 50 2660
Hoboken
TTC NODO
TTC NODO
Vond, 3 2382 Poppel
TTC NODO
TTC NODO
De Zeurt Eksterdreef, 12 2900
Schoten

SPORTA/ VTTL
VTTL
VTTL
VTTL

Adres
TTK Gierle: Brulens, 36 2275
Gierle

SPORTA/ VTTL
VTTL
VTTL

VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
SPORTA

VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
SPORTA

Zaterdag 26 september 2020
Ploegen
Merksplas A- Nodo A
Nodo B- Sokah A
Turnhout A- Nodo C
Nodo D- Lille A
Nodo E- Sokah C
Brasgata C- Nodo F
Merksplas D- Nodo G
Nodo H- Salamander C
Nodo A- Omni Vrembo D
Zaterdag 03 oktober 2020
Ploegen
Nodo A- Dylan Berlaar A
Gierle A- Nodo B
Nodo C- Hallaar A
Turnhout E- Nodo D
Gierle D- Nodo E
Nodo F- Geelse D
Nodo G- Dylan Berlaar E
Rupel A- Nodo H
Martinus B- Nodo A
Zondag 04 oktober 2020
Ploegen
SUPER: Nodo A- Gierle A
SUPER: Merksplas A- Nodo A

Adres
Sporthal t Hofeind Hofeinde
2330 Merksplas
TTC NODO
Slachthuisstraat, 13 C 2300
Turnhout
TTC NODO
TTC NODO
Sporthal KTA Brasschaat
Martouginlei , 74 2930
Brasschaat
Sporthal t Hofeind Hofeinde
2330 Merksplas
TTC NODO
TTC NODO

SPORTA/ VTTL
VTTL

Adres
TTC NODO
Brulens, 36 2275 Gierle
TTC NODO
Slachthuisstraat, 13 C 2300
Turnhout
Brulens, 36 2275 Gierle
TTC NODO
TTC NODO
Sint-Hubertusschool Ingang:
Sint Hubertusplein, 28 2845
Niel
Magdalenastraat, 21 2550
Kontich

SPORTA/ VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
VTTL

Adres
TTC NODO: Schoutlaan 24,
2180 Ekeren

SPORTA/ VTTL
VTTL
VTTL

VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
SPORTA

VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
SPORTA

Bardienst jeugdcompetitie september
Datum
Zaterdag 12 september 2020
Zaterdag 19 september 2020
Zaterdag 26 september 2020
Zaterdag 03 oktober 2020

Barman/ vrouw
Hermans Veronik
Hermans Veronik
Ivo Legon
Hermans Veronik

Jeugdtrainingen
Vanaf september zullen de jeugdtrainingen weer onder normale omstandigheden vallen. Iedereen traint
dan op zijn/ haar normale dag en uur. Behalve de C groep en beginners van Kevin op woensdag. Zij
blijven samen trainen van 16.30- 18.00 uur.

Dag van de jeugd TT Antwerpen TT
De dag van de jeugd die gepland stond op zaterdag 05 september 2020 zal worden geannuleerd. Er
zijn zeer weinig inschrijvingen, en we hebben ook net te horen gekregen dat we dit seizoen geen
dubbelspel mogen spelen. Vandaar het annuleren.

Vriendenmatch TTC Middelburg- TTC Nodo
Aangezien we ons nog steeds in oranje zone bevinden in Antwerpen, hebben de collega’s van TTC
Middelburg nog niet zo graag dat we naar hen komen. Vandaar zal de wedstrijd die gepland stond op
zondag 13 september 2020 verschoven worden naar zondag 18 oktober 2020. Inschrijven kan nog
steeds via onderstaande link:
https://forms.gle/j44SZGWDMome3nkp7

Kwalificatie nationaal jeugdcriterium
Vanwege de corona crisis, is de kwalificatie van het nationaal jeugdcriterium op zondag 13 september
2020 geannuleerd.

Overzicht Provinciale tornooien Provincie Antwerpen
Zoals jullie weten zijn er ook enkele Provinciale tornooien, waar wij als grotere club binnen het
Antwerpse toch graag uitpakken met onze grote jeugdwerking. Vandaar dat dit wat extra aandacht
verdiend. We hopen wel dat er heel wat inschrijvingen komen:
- Zondag 27 september 2020 Provinciaal criterium leeftijdsreeksen (op leeftijd)
- Zondag 11 oktober 2020 Provinciaal criterium senioren (voor alle leeftijden en op klassement)
- Zondag 25 oktober 2020 Provinciaal jeugdcriterium fase 1 (op klassement)
Deze tornooien zijn echter ook selectiedagen voor Vlaamse- en Belgische kampioenschappen.

Overzicht tornooien SPORTA.
Vanwege de Corona crisis, zijn de eerste drie federale tornooien geannuleerd. Het gaat over volgende
tornooien:
- Federaal jeugdtornooi Borsbeek
- Federaal mastertornooi Stari Bog
- Federaal tornooi Omni Vrembo
Voorlopig kan je nog wel inschrijven voor het federaal tornooi van Beerse op zondag 20 september
2020. Jullie worden hier zeker van op de hoogte gehouden.

Overzicht tornooien VTTL.
Datum
Zondag 27 september 2020

Tornooi
Provinciaal criterium
leeftijdsreeksen te Lille.

Uiterste inschrijfdatum
Zaterdag 19 september 2020

Jeugdspeler van de maand
De jeugdspeler van deze maand is Legon Axl. Hij zet zich toch keer op keer in voor onze jeugd en dat
moet toch de nodige aandacht krijgen. Bedankt Axl.

Agenda TTC NODO
Dag
Zondag

Datum
20 september 2020

Naam activiteit
Federaal tornooi Beerse

Zondag

27 september 2020

Zondag

11 oktober 2020

Zondag

18 oktober 2020

Zondag

25 oktober 2020

Provinciaal criterium
leeftijdsreeksen te Lille.
Provinciaal criterium
senioren
Vriendenmatch TTC
Middelburg- TTC NODO
Provinciaal criterium fase 1

Opmerking
Enkel voor SPORTA
spelers.
Zie nieuwsbrief.
Zie nieuwsbrief
Zie nieuwsbrief
Zie nieuwsbrief

