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juli 2020

Beste leden,

Vergadering

Dat coronavirus heeft de laatste maanden
overal lelijk huisgehouden. Iedereen heeft
wel ergens een nadeel ondervonden, maar
we staan ervoor en moeten erdoor. Met de
nodige voorzichtigheid gaan we weer aan de
slag om volgend seizoen onze sport/hobby
zo goed mogelijk te beoefenen.

Donderdag 28 mei 2020 was normaal
gezien de datum voor onze algemene
ledenvergadering, waarop leden en ouders
hun zegje konden doen i.v.m. het afgelopen
seizoen.
Dit kon dus niet plaatsvinden. Maar op de
uitnodigingsmail naar alle leden kwam er
bijna geen reactie of commentaar over het
voorbije seizoen. Dus namen we aan dat het
over het algemeen goed was verlopen voor
iedereen.

Op de site van de Vlaamse tafeltennisliga
VTTL vind je o.a. alle info voor een goede
werking van trainingen en wedstrijden.
Uiteraard blijven wij de situatie van heel
dichtbij opvolgen en hopen we het seizoen
2020-2021 met een goede gezondheid aan
te kunnen vatten en door te komen.

Op de bestuursvergadering van eind juni
moesten we dan dringend enkele knopen
doorhakken.

Op 30 en 31 juli 2020 kregen we van de
gemeente Heusden-Zolder nog enkele emails betreffende de heropening van de
sporthallen en heropstart van de
trainingen en sportieve evenementen.

VTTL
Open volgende link om de op de website
van de bond te geraken:

Zie achteraan dit Smashke

https://www.vttl.be/heropstart-tafeltennis

Alle info omtrent het corona-virus kan U nog
steeds terugvinden op:
http://www.info-coronavirus.be/

Onderaan die pagina zie je alle links i.v.m.
de richtlijnen en andere informatie omtrent
de heropstart van de competitie onder de
coronamaatregelen.

Competitie 2020-2021
Spijtig genoeg hebben een aantal leden de
club verlaten of twijfelen/wachten nog om
opnieuw in te schrijven. Maar daardoor
kwamen we wel in de problemen met de
samenstelling van onze ploegen. Omdat er
meerdere clubs zulke problemen kenden,
besloot de bond om de ploegeninschrijving
met een maand te verlengen. Dus tot 31 juli.

Competitie 2019-2020
Met de uitbraak van het coronavirus werden
in maart alle wedstrijden stopgezet, daarna
afgelast ende laatste stand werd beschouwd
als de eindstand.

Met slechts 26 inschrijvingen, waarvan 7
jeugdleden en enkelen die geen of maar een
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beperkt aantal competitiematchen willen
spelen, zijn we genoodzaakt om een
herenploeg minder in te schrijven.

Start nieuwe seizoen
Vanaf maandag 10 augustus vliegen we er
normaal gezien weer volle bak in met de
trainingen – voor zover de nieuwe
coronamaatregelen van de regering en/of de
gemeente het toelaten…. Dus de uren
kunnen wellicht nog gewijzigd worden.
Evenals het gebruik van kleedkamer en
douches.

Voor de herencompetitie hebben we
voorlopig maar 15 spelers, dus maximum 3
ploegen! Omdat vorig seizoen onze B-ploeg
er niet te best voorstond om in 2de prov. te
blijven en corona (ja dat weer) roet in het
eten gooide en we op enkele leden minder
kunnen rekenen, kon er door de bond
geregeld worden om toch te zakken naar 3de
prov. Dan houden we de A-ploeg in 1ste en
de B- en C-ploeg in 3de prov. De D-ploeg
moet dan spijtig genoeg plaats ruimen. Maar
dat leek ons het beste om de meeste leden
op hun niveau te laten spelen.

We zullen ook moeten werken met
aanwezigheidslijsten i.v.m. contacttracing en
toezien op ontsmetting en afstand bewaren.
Patrick Elsen heeft onze club verlaten en is
verkast naar PW Diest. Hij heeft echter
toegestemd om eenmaal per week onze
jeugd te blijven trainen

Wat de jeugdploeg betreft, zitten we
voorlopig maar met 4 jonge leden die graag
zouden meespelen in de jeugdcompetitie.

Maandag: Hal 1
+ 18u30 tot 20u00 jeugd met begeleiding
van Jos en/of Ludo.
+ 19u00 tot 21u00 anderen vrije training

We willen dan ook vragen dat ze zich zo
veel mogelijk inzetten om toch elk ± 75%
van de wedstrijden te spelen. Met een
beurtrol betwisten ze elk dan 7 à 8 matchen
van de 11 (maximum) in de heenronde (sepdec) en de terugronde (jan-apr).

Donderdag: Hal 2
+ 18u30 tot 20u00 jeugd onder trainer
Patrick Elsen
+ 19u00 tot 21u00 anderen training onder
Rudi Boesmans in de
week vóór een thuismatch,
andere week vrij

Hier hebben we kunnen regelen dat hun
thuiswedstrijden ook om 19u00 mogen
starten gelijk met de herenploegen. Zo
kunnen we hen in het oog houden en
zonodig coachen, terwijl wij ook onze
matchen spelen, waar zij dan weer iets van
kunnen leren. Tevens zal de mindere
huurtijd van de sporthal onze kas ten goede
komen.

Volgende evenementen
Omdat ons jaarlijks clubfeest, dat we
traditiegetrouw einde mei vieren, niet heeft
kunnen plaatsvinden, zullen we in de mate
van het mogelijke een vervangend gratis
feestje organiseren ergens in het najaar.
Nadere info volgt zo spoedig mogelijk.

Wat betreft hun uitmatchen zal Ludo (of
Jos), zeker in het begin, meegaan ingeval hij
zelf niet die avond moet spelen. De jongens
die verleden seizoen enkele uitwedstrijden
hebben gespeeld en de ouders die toen zijn
meegereden, weten al ongeveer hoe het in
zijn werk gaat zodat ze ook soms wel ‘alleen’
de klus kunnen klaren.

Smashke & Website

De kapiteins voor de ploegen werden ook
gekozen.
A : Jimmy
B : Marc
C : Steven
Jeugdkapitein wordt aangeduid per wedstrijd

Wie graag zijn mening kwijt wil over
clubaangelegenheden of wie gelijk wat wil
meedelen aan de andere clubleden, mag
altijd een artikeltje binnenbrengen bij Ludo
en/of onze webmaster Kaziu.
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Moeders,
vaders,
broers,
zusters,
echtgenotes, zonen en dochters van onze
leden: jullie lezen dit clubblaadje zeer
waarschijnlijk ook (als het tenminste niet
ergens verdwaald is geraakt in de sporttas of
tussen een hoop e-mails) of anders kijken
jullie wel eens op onze vernieuwde website:
www.ttcsmash.be

Hersengymnastiekje
Vreemde taal ?
De directeur van een school heeft het gevoel
dat zijn leerlingen iets in hun schild voeren.
Maar het lukt hem niet bij iemand informatie
los te krijgen. Dan vindt hij in de prullenbak
van een der klaslokalen een briefje met een
vreemde boodschap.

Hebben jullie iets op de lever liggen, een
dwaas voorval achter de rug, een straf
verhaal in de mouw, een suggestie achter
de hand of een wetenswaardigheidje over
een van onze clubleden, aarzel niet en laat
het ons weten. De website en dit Smashke
kunnen er alleen maar beter op worden.

EPRMDFSH NRXRYYRM ER FR DVJPP;
P, XRD IIT BPPT FR OMHSMH
BRTXS,R;RM

Bij voorbaat dank.
Hij kan er geen touw aan vastknopen en
gaat ongerust aan zijn bureau zitten. Terwijl
hij in gedachten naar het toetsenbord van
zijn computer staart, gaat hem plotseling een
licht op …

Voorstel van de redactie: een aparte rubriek
in de vorm van: “Wist je dat…” of “Leden
laten weten …” of heeft er iemand een ander
idee hieromtrent?

Er was/wordt er een jarig – HOERA
(juni-sept)

Thibault H
Frederik P
Martin P
Kaziu D
Victor W
Ward M

27/06
02/07
07/07
17/08
02/09
06/09

Willy B
Giel M
Johan V
Davy R
Selahattin Ö
Jos N

Wie als eerste de oplossing doorstuurt naar
de redactie zal beloond worden met ….…
een eervolle vermelding in het volgende
Smashke.

28/06
05/07
12/07
25/08
03/09
08/09

Hahaha



Te Koop



Onze voorzitter, Marc Goris, verkoopt een
oudere degelijke tafeltennistafel Cor du Buy
die in zijn kelder in de weg staat.
Iemand interesse? PrOTK met Marc.
Reactie via redactie.
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Gaan we samen de Hulk spelen?? …
Dan ben ik groot en sterk en jij groen en
lelijk !!!
Werken is heerlijk. Laat daarom ook
voldoende over voor uw collega's.
Ik was een mooie baby. Maar in het
ziekenhuis hebben ze mij verwisseld.
Mijn dokter heeft mij het verkeerde
geneesmiddel gegeven. Nu ben ik
genezen van een andere ziekte.

Seizoen 2017-2018

De 1e e-mail

Een aantal mannen kleden zich om in de
kleedkamer van TTC Smash.
Een mobiele telefoon gaat af en een van
hen begint een gesprek
Iedereen in de kleedkamer luistert natuurlijk
stilletjes mee.

Van: Baerts Tom
Verzonden: donderdag 30 juli 2020 13:04
CC: Schops Lode <Lode.Schops@heusdenzolder.be>; Borremans Mario
<mario.borremans@heusden-zolder.be>
Onderwerp: Sporthal in Heusden-Zolder 2020-2021
Urgentie: Hoog

-MAN: "Hallo"
-VROUW: "Schat, ik ben het. Ben je op de
club?"
-MAN: "Ja"
-VROUW: "Ik ben aan het winkelen en ik
heb een onwijs mooi leren jasje gezien. Het
kost maar 1000 euro. Mag ik het kopen?"
-MAN: "Natuurlijk, ... als je het mooi vindt
moet je het kopen."
-VROUW: "Ik ben ook nog even langs de
Mercedes garage gegaan en ik heb de
nieuwe 2018 modellen gezien. Er was er
eentje zo mooi."
-MAN: "Hoeveel kost ie?"
-VROUW: "80.000 euro"
-MAN: "OK, maar voor die prijs wil ik wel alle
accessoires erbij krijgen."
-VROUW: "Geweldig! Oh, ja nog een ding
.... het huis dat we vorig jaar zo graag wilden
kopen, staat weer te koop. Ze vragen
950.000 euro."
-MAN: "Nou, breng maar een bod uit. Bied
maar 900.000 euro."
-VROUW: "OK. Ik zie je later vanavond. Ik
hou van je!"
-MAN: "Doei, ik hou ook van jou."

Beste sporthalgebruiker
Het nieuwe sportseizoen staat voor de deur.
We
hadden
allemaal
gehoopt
om
“coronavrij” te kunnen opstarten, maar
helaas is de werkelijkheid anders.
De spelregels in de sporthallen zullen de
eerste weken ook anders zijn en kunnen
wijzigen in functie van federale, Vlaamse of
lokale maatregelen.
Hou dus zeker de websites van je eigen
federatie in de gaten, maar ook die
van Sport Vlaanderen en de gemeente.
Wat zal in augustus zeker van toepassing
zijn:
- respecteer de basisregels: social distance,
handhygiëne, …
- de sporthallen kunnen enkel gebruikt
worden door de vaste groepen. Vrije uren
worden niet verhuurd aan losse groepen;
- mondmasker is verplicht in heel HeusdenZolder tot het moment dat je aan het sporten
bent. Enkel tijdens het actieve sporten mag
het mondmasker af. In alle andere gevallen
moet het op! Uitzondering voor kinderen
onder de 12 jaar en personen die een
medisch attest kunnen voorleggen.
- douches en kleedkamers blijven gesloten.
Je komt in sportkledij toe en je vertrekt terug
in je sportkledij. Sportschoenen doe je nu
voorlopig op de sportvloer aan.
- kom niet te vroeg, maar blijf ook niet
plakken na de training. Zo verminderen we
het risico weer wat meer.
- geen publiek in de sporthallen. Probeer
daarom de leden zoveel mogelijk aan de
inkomdeur op te vangen en terug af te
zetten.

De man hangt op.
De andere mannen in de kleedkamer kijken
vol verbazing naar hem.
Dan vraagt hij: "Weet iemand van wie deze
GSM is?"
=============================================

Hier volgen dan de e-mails met
de extra informatie vanwege de
gemeentelijke sportdienst
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- voor contactloze sporten is de norm 10m²
per persoon. De normen voor zaal 1 en 2 in
onze sporthal Olympia Heusden zijn herleid
tot 50 omdat dit het federaal opgelegde
maximum is:
........
Succes met het nieuwe sportseizoen!

We vragen extra aandacht bij sporters. Als je
na een stevige training staat uit te huigen,
verspreid je mogelijk extra veel virusdeeltjes.
En dat is nu net wat we willen vermijden.
Enkele voorbeelden waar dit van toepassing
is voor sport:
- je gaat met de eerste ploeg een bosloop
doen. Bij het verzamelen voor de loop of het
stretchen nadien moet je een mondmasker
opzetten.

Sportieve groeten
Tom Baerts
Teamverantwoordelijke sport
Samenleving – team sport
t. 011 80 83 10 ∙
e. sport@heusden-zolder.be

- je speelt badminton in de sporthal. Je komt
toe in sportkledij en met mondmasker tot in
de sporthal. Enkel tijdens het spel zelf zet je
het mondmasker af. Bij het pakken van je
zak zet je het mondmasker terug op.

www.facebook.com/sportinheusdenzolder

- je maakt een fietstocht met de club. Vanaf
het moment dat je de fiets parkeert, zet je je
mondmasker op.

Hier de 2de e-mail
Van: Baerts Tom <tom.baerts@heusden-zolder.be>
Datum: 31 juli 2020 om 12:22:26 CEST
Kopie: Borremans Mario
<mario.borremans@heusden-zolder.be>, Schops
Lode <Lode.Schops@heusden-zolder.be>

- je komt toe op een parking? Hou dan je
mondmasker op tot je aan het trainen bent.

Onderwerp: Sporten in tijden van corona

We beseffen dat dit niet altijd aangenaam
zal zijn, maar alle beetjes helpen!

Beste bestuurder

https://www.heusdenzolder.be/mondmaskers-overal-verplicht

De nieuwe maatregelen van federaal, lokaal
of van de verschillende federaties hebben
ook een invloed op de werking van alle
sportclubs.

2. Gebruik kleedkamers en douches
Dezelfde lokale crisiscel heeft besloten dat
in alle sportaccommodaties in onze
gemeente de kleedkamers en douches
niet gebruikt mogen worden in de maand
augustus.

En het is ook moeilijk om het overzicht nog
te vinden. Ik probeer hier even de
belangrijkste zaken op te lijsten met de
nodige linken naar websites voor meer
informatie.

Dit zal zo zijn in de gemeentelijke
sporthallen, maar dus ook bij voetbalclubs,
tennisclubs, … .

De druk op jullie als vrijwilligers wordt alleen
maar groter, hopelijk krijgen jullie het
allemaal in orde en houden jullie vol!

Uit gegevens van volksgezondheid blijkt dat
deze plaatsen mogelijk ook zorgen voor een
snellere verspreiding van het virus.

Algemene vragen over corona kan je best
steeds door verwijzen naar:
https://www.info-coronavirus.be/nl/
of 0800 14 689.

3. Samenscholingsverbod
Het laatste uit de crisiscel waar jullie
misschien vragen over krijgen, is het
samenscholingsverbod.

1. Mondmaskerplicht
De lokale crisiscel heeft beslist om het
dragen van een mondmasker te verplichten
op het hele grondgebied voor iedereen
vanaf 12 jaar.

Dat gaat in Heusden-Zolder in op openbare
plaatsen voor groepen van meer dan 10
personen vanaf 22 uur en tot 6 uur.
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 dus als je een training hebt tot 22u30 mag
je zeker nog verder sporten. Het gaat over
openbare plaatsen (straat, plein, bos, …) en
niet over de sportaccommodaties.

Respecteer vooral de basisregels rond
hygiëne, zorg voor voldoende poetsen en
respecteer de opgelegde normen.

Sta je met een deel van je ploeg geparkeerd
langs de weg of op een openbare parking?
Blijf dan niet “plakken”, maar ga meteen
naar huis.

Sportieve groeten en hou je gezond!

Sport zoveel mogelijk buiten.

Tom Baerts
Teamverantwoordelijke sport
Samenleving – team sport
t. 011 80 83 10 ∙ e. sport@heusden-zolder.be

4. Clubs met kantines
Hier blijven de horeca regels van kracht. De
politie voert controles uit dus zorg dat je
zeker in orde bent.

-------------------------------------------------------------------------------

Geef ook mee aan je leden:

redactie: Ludo Bellinkx
ludo.bellinkx@telenet.be

- dat je als uitbater per tafel de
contactgegevens
moet
noteren
van
minstens 1 klant in de strijd tegen COVID-19
en dat je deze gegevens 14 dagen zal
bewaren.
- dat er maximum 10 personen aan een tafel
mogen zitten, kinderen jonger dan 12 jaar
worden niet mee gerekend.
 Ga je na het sporten nog iets drinken met
je ploeg, mede- of tegenspeler?
- als je op 1,5m van elkaar kan zitten:
geen probleem.
- kan de 1,5m niet dan moet je deze
mensen opnemen in je sociale bubbel
van 5!
https://heropstarthoreca.be/drinkgelegen
heden/
5. Adviezen Sport Vlaanderen!
Sport Vlaanderen heeft ook nog wat
aanbevelingen die je hier kan terug vinden:
https://www.sport.vlaanderen/corona-ensportbeoefening-in-vlaanderen/
Hou hier zeker rekening mee en check het
regelmatig.
6. Wat met sportinfrastructuur?
Voor
clubs
met
sportinfrastructuur
(schutterstoren,
tennishal,
sporthal,
voetbalvelden, …) zijn er nog extra
richtlijnen na te leven.
Deze vind je in dit protocol:
https://www.sport.vlaanderen/media/135
69/protocol-voor-sportaanbieders.pdf
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