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Competitie jeugd maand oktober:
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
Zaterdag 10 oktober 2020
Ploegen
Zoersel A- Nodo A
Nodo B- Nodo C
Nodo B- Nodo C
Nodo D- Virtus B
Nodo E- Minderhout C
Antonius D- Nodo F
Antonius C- Nodo G
Nodo H- Hallaar C
Nodo A- Tecemo D (AF)

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

Adres
De Lindekens, De reiger 2980
Zoersel
TTC NODO
TTC NODO
TTC NODO
TTC NODO
Bethanienlei 108c, 2980
Zoersel
Bethanienlei 108c, 2980
Zoersel
TTC NODO
TTC NODO

SPORTA/ VTTL
VTTL

VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
SPORTA

VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
SPORTA

Zaterdag 17 oktober 2020
Ploegen
AFP Antwerpen A- Nodo A
Nodo B- Turnhout A
Gierle A- Nodo C
Nodo D- Brasgata A
Nodo E- Merksplas C
Gierle E- Nodo F
Turnhout F- Nodo G
Nodo H- Lille B
Zwijndrecht B- Nodo A
Zaterdag 24 oktober 2020
Ploegen
Nodo A- Salamander A
Hallaar A- Nodo B
Nodo C- Sokah A (AF)
Geelse B- Nodo D
Dylan Berlaar D- Nodo E
Nodo F- Poppel A
Nodo G- Retie B
Geelse E- Nodo H
Nodo A- Schoten D

Adres
Turnhoutsebaan 357 2140
Borgerhout
TTC NODO
Brulens 36 2275 Gierle
TTC NODO
TTC NODO
Brulens 36 2275 Gierle
Slachthuisstraat 13 C, 2300
Turnhout
TTC NODO
St.- Martinusschool, Idsteinlaan
18, 2070 Zwijndrecht

SPORTA/ VTTL
VTTL

Adres
TTC NODO
Leopoldlei 81, 22220 Hallaar
TTC NODO
Bel 19/1, 2440 Geel
Alpenroosstraat 26 2590
Berlaar
TTC NODO
TTC NODO
Bel 19/1, 2440 Geel
TTC NODO

SPORTA/ VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
VTTL

VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
VTTL
SPORTA

VTTL
VTTL
VTTL
SPORTA

Bardienst jeugd maand oktober:
Datum
Zaterdag 03 oktober 2020
Zaterdag 10 oktober 2020
Zaterdag 17 oktober 2020
Zaterdag 24 oktober 2020

Barman/ vrouw
Hermans Veronik
Legon Ivo
Ouders De Schutter Sem
Hermans Veronik

Maatregelen COVID 19 TTC NODO:
Aanpassingen in de cafetaria:
•
•
•
•
•
•
•

•

Het dragen van een mondmasker is verplicht, als men een verplaatsing maakt in de cafetaria.
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 bedient
de mensen en rekent af.
De barverantwoordelijke houdt mee toezicht over het naleven van de maatregelen.
Er zal een register aan de toog liggen, hier moeten de tegenstanders 1 contactpersoon invullen
(contacttracing)
De tafels en stoelen in de bar zijn herschikt. Het is de bedoeling dat je met je ploeg aan één
tafel gaat zitten. De tegenstanders mogen hier NIET bij komen zitten. Gelieve ook de tafels en
stoelen te laten staan.
Om 00.30 uur sluit de bar, om 01.00 moet iedereen het lokaal verlaten.

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

•
•
•
•
•

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 competitie:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er mag enkel met eigen ploeg aan tafel gezeten worden, op anderhalve meter afstand of met
een mondmasker (dit moet niet als het mensen zijn uit je eigen bubbel). Je mag niet met de
tegenstanders aan tafel zitten.
Dubbelspel mag niet bij VTTL, wel bij SPORTA.
Na elke wedstrijd hadden wassen of ontsmetten.
Scheidsrechter moet voor- en na het tellen de handen ontsmetten.
Mondmasker moet gedragen worden tot aan de speeltafel.
Mondmaskers NIET aan de tafel hanger, er zijn haakjes voorzien aan de teltafels voor de
mondmaskers.
Coachen mogen niet in de zaal, enkel de spelers in de zaal.
Toeschouwers en supporters zijn niet toegelaten. Er mag per ploeg één begeleider zijn, maar
deze moet wel aan een tafel kunnen zitten.
Wisselen van tafelhelft is niet verplicht, dit kan in onderling overleg.
Er mag na de wedstrijd geen eten geserveerd worden.
Er wordt aangeraden om alleen op verplaatsing te rijden of met een mondmasker.
Er mag geen eten geserveerd worden in het lokaal. Na de competitie mag er niet gegeten
worden, er zullen geen croques meer te koop zijn.
Rond 22.00 uur zal het lokaal verlucht worden, dit is in onderling overleg tussen de
verschillende ploegkapiteins.
Bij het binnenkomen moet ELKE ploegkapitein zich registeren in het register aan de toog. Hij
heeft dan de contact gegevens van zijn/ haar ploeg.
Graag vragen we aan elke ploegkapitein om voor elke competitieavond onderstaande link na te
kijken. Hier staan allee regels van de verschillende clubs. Het is een link van VTTL, maar veel
clubs spelen ook SPORTA en daarbij tellen dezelfde regels.
https://tafeltennisantwerpen.be/#/corona-richtlijnen

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
Trainers en sparring moeten zich registeren in het register.
Ouders die blijven kijken naar een training, moeten zich registeren in het register.

Indien je op de club geweest bent, en je test positief op COVID 19, gelieve dan contact op te nemen
met Kevin Sterkens.

Begeleide trainingen tijdens de Herfstvakantie
Tijdens de Herfstvakantie zullen er geen begeleide trainingen doorgaan. De vrije trainingen zijn wel
toegankelijk.

Vrije trainingen:
Nog even opnieuw aanhalen, dat ook jeugdspeler welkom zijn op een vrije training. We merken dat er
zeer weinig jeugd komt opdagen. Onze senioren staan altijd open om een balletje te slaan tegen een
jeugdspeler van onze club. Momenten hiervoor zijn:
- Dinsdag vanaf 21.00 uur
- Woensdag van 09.00- 12.00 uur.
- Donderdag vanaf 20.30 uur
- Zondag van 09.00- 13.00 uur.
Inschrijven kan altijd via onderstaande link (inschrijven is wel verplicht).
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G9kzgoqhQRMkPgSYvU0aL18ufaa6qMxIvvnsNQNIro/edit?usp=sharing

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 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 tornooi Omni Vrembo

Wafelverkoop TTC Nodo:

Jeugdspeler van de maand:
Deze maan is de jeugdspeler van de maand, iemand die heel goed gespeeld heeft op het Provinciaal
criterium jeugd. Proficiat Coesemans Sarah, proficiat!

Agenda TTC NODO:
Dag
Zondag

Datum
11 oktober 2020

Zondag

18 oktober 2020

Zondag

25 oktober 2020

Naam activiteit
Provinciaal criterium
senioren
Vriendenmatch TTC
Middelburg- TTC NODO
Provinciaal criterium fase 1

Opmerking
Zie nieuwsbrief
Zie nieuwsbrief
Zie nieuwsbrief

