NIEUWSBRIEF JUNI 2020

EINDELIJK!!!
Richtlijnen heropstart trainingen TTC Merelbeke
Dat we heel blij zijn dat we opnieuw mogen tafeltennissen lijkt me een understatement. Woensdag is er
groen licht gegeven vanuit de veiligheidsraad, maar nadien moest er nog een ministerieel besluit
opgemaakt worden, een leidraad van Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie. Ondertussen hebben
we ook met het bestuur gekeken hoe we alles goed kunnen organiseren. We zouden aan iedereen willen
vragen om deze richtlijnen zo goed mogelijk na te leven uit respect voor elkaar en om te vermijden dat er
in onze club problemen zouden ontstaan.

Principe:
•
•

•
•
•

De club gaat opnieuw open vanaf dinsdag 9 juni. De douches, de kleedkamers en de cafetaria zullen
in eerste instantie nog niet open gaan.
Het is de bedoeling dat iedereen opnieuw zal kunnen trainen maar in het begin beperken we dit
tot 1 keer per week. Dit gebeurt zoveel als mogelijk in de normale trainingsgroepen. De recreanten
kunnen dus op donderdag komen en de B- en C0-spelers op woensdag. Een volledig schema van
wanneer de club open is vind je hieronder terug.
Er zullen maximaal 16 spelers per keer kunnen trainen en er zal ook telkens 1 verantwoordelijke of
trainer (met mondmasker) aanwezig zijn.
Er wordt gewerkt met een reservatiesysteem zodat we enerzijds voldoen aan onze plicht voor
contacttracing en anderzijds ook het aantal spelers kunnen beperken tot 16.
Ouders komen niet binnen om hun kinderen te brengen of op te halen.

Hygiënische maatregelen:
•
•
•
•
•
•
•

•

Zorg ervoor dat je in sportkledij naar de club gaat. In de speelzaal wordt er enkel gewisseld van
schoenen.
Hou rekening met de algemene adviezen (hou afstand, geen handdruk of high five, handen
wassen,…) om besmetting te voorkomen.
Blijf thuis van zodra jij of iemand uit jouw gezin zich ziek voelt. Volg hierbij nauwgezet de richtlijnen
van de overheid.
Ontsmettingsgel verplicht te gebruiken bij het binnenkomen van de club.
Er zal reinigingsmiddel voorzien zijn om de volledige tafel te ontsmetten (voor en na elk
trainingsblok).
(Zweet)handen afvegen aan de tafel is verboden.
Iedereen zorgt voor een eigen handdoek om zijn zweet af te drogen en om eventueel te gebruiken
na het handen wassen. De handdoek wordt op een vaste plaats gehangen aan tafel. Deze plaats
wordt na afloop van de training ook goed ontsmet.
Na afloop van de training en het ontsmetten van de tafel, verlaat je onmiddellijk de speelzaal.

Materiaal
•
•
•

De tafels zullen al vooraf klaar staan en worden niet verplaatst. Er zullen 4 tafels voorzien zijn in
zaal A en 4 tafels in zaal B.
Iedereen zorgt voor zijn eigen palet. Er worden geen paletten van de club gebruikt.
Per trainingssessie (“bubbel”) worden er andere ballen gebruikt. Na de trainingssessie worden de
gebruikte ballen verzameld en afgegeven aan de zaalverantwoordelijke.

Organisatie training
•
•

•

•

Fysieke opwarming bij voorkeur buiten, gezien afstandsmaatregelen ook hiervoor van toepassing
zijn.
Er wordt getraind in vooraf vastgelegde trainingsblokken. Kom niet vroeger binnen en ga na het
ontsmetten van de tafel(s) zo snel mogelijk naar buiten. Indien er meerdere sessies zijn op een dag
is er een wisseltijd voorzien van 15 minuten.
Voor begeleide trainingen houdt de trainer voldoende afstand. Spelers fysiek helpen om hun
beweging uit te voeren is niet toegestaan. Trainers en zaalverantwoordelijken dragen een
mondmasker of face shield.
We spelen geen dubbelspel.

Overzicht trainingsuren en reservatie
Trainingsuren en verantwoordelijke
Dag
Maandag
Dinsdag

Wie
Senioren
Geleide training
Vrije training

Woensdag

Jeugdtraining

Donderdag

B training
Kidsping
Recreanten

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

/
Jeugdtraining
Multimove
Geleide training

Beginuur
14:00
19:30
19:00
20:45
16:15
18:00
20:00
17:45
19:30
21:15
/
10:30
16:15
9:00

Einduur
16:00
21:00
20:30
22:15
17:45
19:30
22:00
19:15
21:00
22:45
/
12:00
18:00
11:00

Verantwoordelijke
Luc Verlee
Stijn
Elie
Elie/Jo
Bjorn
Bjorn
Bjorn / Stijn
Bjorn/Kaat G.
Kaat B.
/
Trainer
Kaat G/Cynthia
Alan

Reservatie
Je kan voorlopig 1 keer per week reserveren. Dat kan via onderstaande links. Voor elke groep is er een
aparte link voorzien.
Senior trainingen maandag:
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Senior_training_maandag
Geleide training maandag:
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Geleide_training_maandag
Vrije training dinsdag:
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Vrije_training_dinsdag
Jeugdtrainingen:
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Jeugdtrainingen
Trainingen A-D ploeg:
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Training_A-D_ploeg
Kidsping:
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Kidsping
Recreanten:
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Recreanten_donderdag
Zondag:
https://www.supersaas.nl/schedule/TTC_Merelbeke/Training_Alan
Multimove:
We geven nog 3 multimove lessen maar er zal hier en daar wel een aanpassing moeten gebeuren om alles
vlot en veilig te laten verlopen.

Wanneer is er nog les?
Zaterdag 13 juni van 16U30 – 18U00 (kind afzetten vanaf 16U15)
Zaterdag 20 juni van 16U30 – 18U00 (kind afzetten vanaf 16U15)
Zaterdag 27 juni van 16u30 – 18U00 (kind afzetten vanaf 16U15)
Enkele afspraken op een rijtje:
Inschrijven
Wij vragen om voor deze laatste drie lessen van dit seizoen in te schrijven. Je kan via onderstaande link
inschrijven voor de lessen.
https://doodle.com/poll/ma4t77e2c6th2q9g
Kinderen brengen
• Ouders mogen het lokaal niet betreden. Kinderen worden afgezet aan de inkom van het

lokaal en door de multimove begeleiders naar de juiste groep gebracht. Je kan
toekomen van 16U15 tot 16U30! Gelieve dit uur te respecteren.
o Moest je kind een trui of een rugzak meebrengen vragen we hier om zeer duidelijk
een naam op te zetten!
o Bij het binnenkomen ontsmetten de kinderen hun handen.
o Gelieve voor vertrek je kind thuis al te laten plassen, zodat we niet met iedereen
nog een keer naar het toilet moeten gaan. (Tijdens de pauze mogen de kinderen
(die moeten) per groep natuurlijk wel naar het toilet gaan).
Lesverloop
• Voor de kinderen zal er buiten het afzetten en ophalen weinig veranderen.
• Voor het drankmoment vragen we om voor de laatste 3 lessen zelf een drinkbus mee te

brengen. Enkel WATER! Voorzie je kind zeker van voldoende water! Want van sporten
krijg je dorst.
Kinderen afhalen
• Ook om je kind af te halen vragen we vriendelijk om het lokaal niet te betreden maar

onderstaande nieuwe regeling te respecteren:
o Bij goed weer: afhalen gebeurt op het grasveld, schuin over het lokaal. We zullen
de kinderen begeleiden in hun groepjes naar het grasveld om 18u00. En daar
mogen jullie ze dan komen halen. Gelieve afstand te bewaren en een
mondmasker op te zetten.
o Bij slecht weer: de oudste kinderen begeleiden we onder het afdak van de
fietsenstalling, de jongste kinderen blijven in de inkomhal (we zullen de 2
deuren openzetten zodat het afhalen vlot kan verlopen. Dit ook vanaf 18u00.
Wij danken u alvast voor uw begrip
Het multimove team!

Handleiding Reservatietool

Nieuws uit het bestuur
Vanaf volgend seizoen zullen er enkele wijzigingen plaatsvinden in de samenstelling
van het bestuur:
Na een seizoen kennismaking met de bestuurstaken, zullen Elie Verbeelen en Stijn
Spitaels officieel opgenomen worden in het bestuur.
Ook enkele functies worden herverdeeld.
Philippe De Rycke geeft zijn ontslag als voorzitter. Door een knieblessure heeft hij
een punt moeten zetten achter zijn actieve tafeltenniscarrière en zijn verhuis naar
Berlare maakt het moeilijk om nog frequent in de club aanwezig te zijn. Hij kiest er
daarom voor om vanaf volgend seizoen gewoon bestuurslid te zijn.
De functie van voorzitter wordt overgenomen door Kaat Bossuyt.
Dit brengt met zich mee dat er een andere secretaris moet aangesteld worden. Deze
taak zal overgenomen worden door Jo Willems.
Ann Dejonckheere blijft op post als penningmeester en ook Björn Neirinck blijft
actief in het bestuur.

“Hoe zou het nog gaan met onze leden tijdens de lockdown”
Enkele sfeerbeelden:
Sommigen kunnen het pingpongen niet missen…

Stijn en Sven De Wolf in hun garage

Mike heeft voor de gelegenheid zelfs een tafel geknutseld.

Sommigen leggen zich toe op andere sporten…

Elie Verbeelen op de fiets

Jelle Degrande op skeelers

Sommigen maken tijd om andere talenten te ontwikkelen…

We hadden het misschien eerder van Sander Bauwens
verwacht, maar nee, dit kippenparadijs werd ontworpen en
uitgevoerd door David Douchy, die blijkbaar, naast klussen,
ook over artistieke kwaliteiten beschikt:

Er zijn ook leden die de lockdown opvatten als een staycation:
2 maanden corona doet wa mee 'n mens.
Wij hebben een mooie woning met tuin geboekt via "Zwijnaarde Vakantieland"
Van de eigenaars mogen we hier alles gebruiken; tv met groot scherm, goeie wifi, gezellige tuin met
zon- en schaduwterras, enz...
Kortom, we hebben het hier best naar onze zin. Wel werd ons gevraagd om de tuin en het huis proper
te houden zodat corona hier geen kans maakt. Van die taken kwijten we ons met de grootste zorg.
De omgeving is ook mooi: de meeste huizen zijn met witte vlaggen versierd en achter de ramen lachen
vriendelijke beertjes naar ons en als we onze dagelijkse wandeling maken zeggen de bomen al
goeiedag als we nog maar eens passeren
Ons dochter heeft ook een huisje in de buurt geboekt en daar mogen we al eens gemaskerd op bezoek
komen met de standaardregel van minimum 1,5m afstand.
In de garage staan fietsen en die gebruiken we ook en zo hebben we al meermaals mooie tochten
gemaakt.
Op die manier hebben we dan ook ontdekt dat meerdere vrienden ook die omgeving via "Zwijnaarde
Vakantieland" ontdekt hebben en ook genieten van dit uitzonderlijke aanbod.
Ik denk toch wel dikwijls aan jullie en hoop op een snelle "anderhalvemeterontmoeting" (nieuw woord
in Van Dale) en als die opgeheven wordt zal ik jullie graag vanop die afstand bespringen voor een
warme knuffel. Jullie zijn gewaarschuwd hé!
Tot snel en houd het coronavrij,
Jean-Pierre

En dan zijn er ook die gewoon enkele weken HEEL HARD WERKEN:

Trooper

Dankzij jullie is er al €537 ingezameld.
Vergeet bij je online inkopen zeker niet via
www.trooper.be te passeren…

Met dank aan onze sponsors:

