
 

 

       

 

Beste sportvrienden, 

in deze nieuwsbrief kan je de volgende artikels vinden: 

❖ Woordje van de voorzitter 

❖ Kalender augustus 

❖ Sporta nieuwsbrief 

❖ Ploegen competitie 2021-2022 

SPORTZOMER 2021 

WIJ MOGEN WEER ! 

EERSTE CLUBAVOND op 1 juli ! 

 

  
Onderafdeling van 

KWB Kontich 

 

   Het maandblad wordt ook gepubliceerd op de 

clubwebsite :   http://www.ttkmartinus.be                                       

 

Magdalenastraat 19          2550 Kontich 



 

Woordje van de voorzitter 

 

Beste tafeltennisvrienden, 
 
Versoepelingen lijkt het woord van de maand juni te zijn.  
KWB opent de deuren terug en geeft het fiat geeft aan de onderafdelingen om terug op te 
starten. Zij het nog altijd volgens de corona maatregelen. 
 
Wij starten terug vanaf 1 juli met ZOMERTAFELTENNIS 
Marc Jacobs en ElsTeugels zullen er weer voor zorgen dat tijdens de vakantie onze sport kan 
beoefend worden. 
Om toch wat coronaveilig te werken is er besloten om te spelen op 3 tafels. Zodoende kan er 
toch een bepaalde afstand gerespecteerd worden.  
Dubbelspel wordt toegestaan maar het uitbundig vieren van een setje winst doen we best niet 
zoals onze voetballers reeds meerdere keren demonstreerden. 
De toogdienst wordt verzekerd door Marc en Els. Alleen de verantwoordelijke komt achter de 
toog. Indien deze persoon toevallig ook even aan het spelen is gelieve dan wat geduld te 
hebben. We zijn tenslotte allen vrijwilligers die trachten in onze sport ook wat plezier te 
scheppen. 
Sporten is nodig maar het moet plezant zijn voor IEDEREEN. 
 
Op zondag 18 juli houdt tafeltennis de KWB instuif open onder leiding van Maud. Wil je helpen 
dan neem je best contact op met Maud en wie tijd heeft kan misschien eens even dag komen 
zeggen tussen 10.00 en 13.00 uur zodat onze mensen toch gekende gezichten zien 
binnenvallen. 
 
Verder hopen we dat we tegen augustus ons kalenderboekje kunnen afwerken. Alles zal 
afhangen in hoeverre onze federatie klaar geraakt met de kalender van de competitie 
 
Geniet verder van je welverdiende vakantie en tot kijk ergens. 
 
Tot een volgende 
Frans 

  



Kalender augustus 2021 

 

Het is even geleden, maar hier is hij dan “eindelijk” weer : voor wie het niet meer zou 

herkennen, een kalender waarop activiteiten staan ingevuld. 

Dat betekent niet dat corona voorbij is maar wel dat wij op de goede weg zijn.  Voorlopig 

nog wat veiligheid inbouwen in onze sociale contacten en dan gaan wij het einde van de 

tunnel écht bereiken. 

 

 

 

 

 

 

Zo 1

Ma 2

Di 3 19.30 Training Frans

Wo 4

Do 5 19.30 Clubavond

Vr 6

Za 7

Zo 8

Ma 9

Di 10 19.30 Training Walter

Wo 11

Do 12 19.30 Clubavond

Vr 13

Za 14

Zo 15 OLV Hemelvaart

Ma 16

Di 17 19.30 Training Frans

Wo 18

Do 19 19.30 Clubavond

Vr 20

Za 21

Zo 22

Ma 23

Di 24 19.30 Training Frans

Wo 25

Do 26 19.30 Clubavond

Vr 27

Za 28

Zo 29

Ma 30

Di 31 19.30 Training Frans



 

Sporta nieuwsbrief 

 

 
 

 
 

Richtijnen vanaf 27 juni  

• Er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden. Er gelden 

geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt 

worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt 

zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband. 

• Enkel voor de deelnemers aan sportkampen geldt nog een limiet, vanaf 25 

juni is dit maximum 100 deelnemers, vanaf 30 juli is dit maximum 200 

deelnemers 

• De densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van 

sportinfrastructuur zijn niet langer verplicht. Ze kunnen wel een nuttige 

beheersmaatregel zijn, indien de indoor infrastructuur over beperkte 

ventilatiemogelijkheden beschikt. 

• Overnachtingen zijn toegelaten bij sportkampen 

• Cafésporten (biljart, snooker, darts, tafelvoetbal, …) in horeca-inrichtingen zijn 

opnieuw toegelaten (mits gebruik van mondmasker) 

• Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog 

om optimale ventilatie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is om de 

capaciteit te beperken. Hou bij de heropening rekening met de nodige 

procedures ter preventie van legionella. 

• Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden kunnen indien gewenst 

volgens het take-away principe worden georganiseerd. 

• Voorinschrijven bij sportactiviteiten wordt nog sterk aanbevolen, maar is niet 

langer verplicht. Zo worden daginschrijvingen bij wandel- en toertochten 

opnieuw mogelijk. 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website 

van jouw provincie of gemeente. 

  

Lees het basisprotocol sport  

 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzE1MTk0NTg2MTk3OTIyMTU2JmM9YTl2NSZlPTQ1NzYmYj02MzUzNjQ4MDUmZD1wMHAzZDZk.B3rJ2N2KyILb8K25bWhoLpZ6zE9BbVnTzlCvN_F0y4w
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzE1MTk0NTg2MTk3OTIyMTU2JmM9YTl2NSZlPTQ1NzYmYj02MzUzNjQ4MTEmZD1qM3c4cTl0._1PvpJ2xCp4GV4K4ajeR5cadNUw0tZXcnG4J84V0tTQ


Wat met het publiek bij sportwedstrijden?  

De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd: 

• Minderjarige deelnemers (en G-sporters en hulpbehoevenden) aan 

sportactiviteiten kunnen steeds vergezeld worden door één of meerdere leden 

van hun huishouden, ongeacht de aard van de activiteit. Voor deze 

toeschouwers hoeft geen CERM of CIRM opgemaakt te worden. 

• Zonder Covid Safe Ticket: 1) Binnen tot 2.000 personen (of 100% van de 

CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 2.000), zittend, met mondmasker en op 

een veilige afstand. 2) Buiten tot 2.500 personen, met mondmasker en op een 

veilige afstand. Het mondmasker mag tijdelijk af wanneer men op een vaste 

zitplaats zit (bv. voetbalstadion). 

• Kinderen tot 12 jaar zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid 

Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen. 

• Organisatoren zijn NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang 

van het evenement aan te bieden. 

• CERM, en indien indoor ook CIRM, blijven verplicht. Federaal wordt nog 

bekeken of men een drempel zal invoeren waardoor deze procedures niet 

verplicht zijn voor kleine evenementen met minder toeschouwers dan de 

drempel. Van zodra dit zo zou zijn, nemen we dit over in onze protocollen. 

 

 

Herlaad jouw sportclub  

 

Al meer dan een jaar zitten zo'n 20.000 sportclubs op 

de bank. Met "Herlaad jouw sportclub" krijgt je club 

gratis hulp om een vlotte doorstart te maken na de 

Covid-19 periode. Het volledige ondersteuningsaanbod 

vind je op: 

 

 

 
  

www.herlaadjouwsportclub.be  

 

Geen organisatiestress meer voor jouw tornooi  

Organiseer je deze zomer met je club een tornooi? Prima idee! De recente corona 

versoepelingen vormen alvast geen spelbreker meer. Bovendien helpen we je graag 

verder met praktische tornooiondersteuning, exclusief voor Sporta-cubs. Geen 

stress nodig dus! 

 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzE1MTk0NTg2MTk3OTIyMTU2JmM9YTl2NSZlPTQ1NzYmYj02MzUzNjQ4MTQmZD1iNWU1djNs.EL-IDThrzsL8b5FmPLr9dTrXPdWr3v8Sr6GhzUd9kMk
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzE1MTk0NTg2MTk3OTIyMTU2JmM9YTl2NSZlPTQ1NzYmYj02MzUzNjQ4MTcmZD16NGQzczlr.9dBAEf3alEOoBASRmauoD7hsYPKfD2Gz7tkT3JYTKso
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzE1MTk0NTg2MTk3OTIyMTU2JmM9YTl2NSZlPTQ1NzYmYj02MzUzNjQ4MjAmZD1iNWQxejdj.mHQGCDi8h14qhE4UArmjf_GNe78oNNFiakprVx8a66I
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzE1MTk0NTg2MTk3OTIyMTU2JmM9YTl2NSZlPTQ1NzYmYj02MzUzNjQ4MjkmZD15NHYydTFx.hgxmkibh9BDLrGfUibnKExEWJ1ekYzJ0XZBfXpmNJbc
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzE1MTk0NTg2MTk3OTIyMTU2JmM9YTl2NSZlPTQ1NzYmYj02MzUzNjQ4MjMmZD1jNXM1ejBj.IJrbffGIU70bcQDe21pqNnGeoS5L7vcTvqP7PwsOu4E


1) Tournify  

Met de online tool Tournify organiseer je heel 

eenvoudig je volledige clubtornooi of 

kampioenschap: van inschrijving, opmaak 

tornooischema tot prijsuitreiking. Als Sporta-club krijg 

je een fikse korting van 50% op het gebruik van 

Tournify. Ga hiervoor via Mijn Beheer naar het menu 

Tournify en klik van daaruit door naar de tool. 

 

 

 
 

2) Evenementenverzekering  

Al je aangesloten leden zijn 

uiteraard prima verzekerd 

tegen sportongevallen op je 

tornooi. Wil je ook dat alle 

niet-leden die deelnemen aan 

je tornooi verzekerd zijn? Dan 

kan je club via Sporta 

voordelig een 

evenementenverzekering 

afsluiten. Daarmee zijn in 1 

klap ook al je vrijwillige 

medewerkers ingedekt bij ongevallen.  

 

 

 

 

3) Aan alles gedacht?  

Waar moet je allemaal aan denken bij de 

organisatie van je tornooi? Zie je niets over 

het hoofd? Raadpleeg het 

draaiboek/checklist voor het organiseren 

van een clubactiviteit in ClubSupport en je 

organisatie loopt op wieltjes! Je vindt dit, 

samen met andere nuttige info, terug in Mijn 

Beheer onder het menu 'ClubSupport'.  

 

 

 
 

Wij blijven duimen op ieders goede 
gezondheid. Stay safe! 

 

 
 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzE1MTk0NTg2MTk3OTIyMTU2JmM9YTl2NSZlPTQ1NzYmYj02MzUzNjQ4NDQmZD1mOWI5eTRx.-zCqVmNHmnLPTp8HERvymwDYx3FX5Z5jDnGgmSs5_D0
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzE1MTk0NTg2MTk3OTIyMTU2JmM9YTl2NSZlPTQ1NzYmYj02MzUzNjQ4NDcmZD1pOHY2cDBm.F2K9wS78u64fkR6uyHj64_nrYAa0EQ4dTH9E5_s7i34
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzE1MTk0NTg2MTk3OTIyMTU2JmM9YTl2NSZlPTQ1NzYmYj02MzUzNjQ4NTAmZD1uMnA1Yzdu.SUnPHuxBL0v59eBcHXjHIw7FXvZEVbXmWFNgdYEB0Ug
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzE1MTk0NTg2MTk3OTIyMTU2JmM9YTl2NSZlPTQ1NzYmYj02MzUzNjQ4NTYmZD1zMnQxbjZp.lfg7rViubYWA67sorR0mGouaCEtOaeBG6PfR2xvADQk
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzE1MTk0NTg2MTk3OTIyMTU2JmM9YTl2NSZlPTQ1NzYmYj02MzUzNjQ4NjUmZD1hNXkzbjRt.g-0kg-jSSs5txnAlNNx-Ck3CFk2N60u69DkmHK1oCLY
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzE1MTk0NTg2MTk3OTIyMTU2JmM9YTl2NSZlPTQ1NzYmYj02MzUzNjQ4NDEmZD16NXo0bzF2.IwWtOr-SiZ68yBRq9vAEzNY-O_CIqF_XLHl3TfJF_8Y
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzE1MTk0NTg2MTk3OTIyMTU2JmM9YTl2NSZlPTQ1NzYmYj02MzUzNjQ4NTMmZD1iMHA2ZzRs.Vnvu6p1uRbAAgDWVKZ5P2ge3wijDvtt-NHLDk0bxs6Y
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzE1MTk0NTg2MTk3OTIyMTU2JmM9YTl2NSZlPTQ1NzYmYj02MzUzNjQ4NjImZD1zNWk0czVn.scvpktRtakWpplhiTOU8gfWy6zdLyMx_xoPf83_FFK4


Ploegen seizoen 2021-2022 
 
Na een bestuursvergadering meldt onze secretaris het volgende wat betreft het komende 
seizoen 2021-2022 dat wij hopelijk volledig zullen kunnen afwerken. 
 

JEUGD 
 

• Karl gaat de trainingen verzorgen op woensdag van 18u tot 19.30u 

• Ploeg A speelt de beker van Antwerpen 

Ploeg A: Jonah Aertssen, Robbe De Bruyn, Guldentops Stef 

Ploeg B: Kyran Moonens, Mats Wachters, Patryk Wieczorkowski en Jamil Helala 
 
 

SENIOREN 
 
Ploeg A speelt de beker van Antwerpen 

 

Ploeg A = Karl, Marc VN en Stijn 

Ploeg B = Bert, Frans en Nicolay 

Ploeg c = Maarten, Marc J., Luc en Steven 

Ploeg D = Ben, Rita, Viviane en Walter 

Ploeg E = Arlette, Francine, Maud en Sandra 

Reserves zijn Eduard en Patrick 

 

Voorlopig spelen Karl en Marc VN de beker De Hollogne met een max van 15 punten. 
Frans en Francine spelen de beker De Hollogne met een max van 5 punten. 
Later volgt nog een mail om te vragen wie nog wil inschrijven. 
 
Frans en Bert spelen de Masters. 


