Flashmail 5 2020

Eindelijk kregen we het verlossende nieuws aangaande de weliswaar beperkte mogelijkheid om
terug te tennissen.
Nog geen lidgeld betaald? Doe het dan snel en mis zo de kans niet om alvast te genieten van de
mooiste sport ter wereld.
Play Safe & Go!
Vanaf 4 mei is het zover.
Het klinkt heel eenvoudig, maar vandaag vinden we dat toch wel bijzonder. We zullen samen
tennissen voorlopig op een andere manier moeten invullen dan we gewoon waren, want in de
heropstartfase is er nood aan duidelijke afspraken.
In deze eerste fase wordt er alleen enkel (1 tegen 1) gespeeld. (Dubbelen kan alleen als je met 4
mensen in gezinsverband samenwoont)
Ook voor onze club gelden alle ‘Play Safe & Go' regels, die we hieronder voor jullie even
samenvatten:
Terreinen, accommodatie en reservaties:
 Online een terrein reserveren is verplicht. (Geen reservatie = NIET spelen,
ook
overdag)
 Er moet 1 tegen 1 gespeeld worden. Reservaties voor dubbelspel zullen voorlopig
niet mogelijk zijn. Kom je toch spelen met je gezin, wat is toegelaten, reserveer dan terrein
5.
 Spelen met verlichting kan en de verlichting kan en mag enkel bediend worden door de
dagverantwoordelijke, die aanwezig zal zijn op de club.
 Spelen kan enkel tussen 9u en 22u. Na 22u kan er voorlopig NIET meer gespeeld
worden; de lichten gaan dan uit.
 Enkel de dagverantwoordelijke mag de terreinen sproeien.
 Laat poortjes van de terreinen op een kier, zodat het handvat niet moet aangeraakt
worden met de handen.
 Toeschouwers zijn niet toegelaten, behalve voor -12jarigen die moeten vergezeld zijn
van één ouder.
 Volg de regels rond het gebruik van ballen.
 Gebruik je eigen handschoen voor het sleepnet. Terrein slepen blijft een must!
 Er zijn geen vuilbakken aanwezig op de club, neem je afval dus mee naar huis.
 Blijf na je sessie niet hangen op de club.
 Het clubhuis zal gesloten zijn, dus er zijn geen kleedkamers, toiletten en douches ter
beschikking.
 Er zal ontsmettingsmiddel ter beschikking zijn op de club, maar handen wassen blijft de
boodschap. De buitenkraan zal hiervoor ter beschikking zijn. (Eigen handdoek meebrengen)
Heb je vragen of opmerkingen?
Contacteer dan Maurits Nieuwling Tel.:0495/580224.
Het volledige Play Safe & Go pakket kan je vinden via deze link:

https://www.tennisvlaanderen.be/documents/12301/325391/Fase+1++Regels+vrij+tennis+en+padel+spelen/9dc9a08e-b154-4d09-a8e8-47e516420575
Interclub & lessen
Interclub:
Jeugd: De interclub zal doorgaan in juli en augustus. Kevin zal de kapiteins van de jeugdploegen
contacteren.
Volwassenen: Interclub zal doorgaan eind augustus en begin september. Meer info om je ploeg in te
schrijven volgt na 18/5.
Lessen: meer info inzake de opstart volgt na 18/05.
Verder wensen wij iedereen veel speelplezier en hopen dat we snel kunnen overgaan tot een meer
normale situatie.
Vanaf 29/04 kan je reserveren via Tennisvlaanderen. (Voorwaarde is uiteraard je lidgeld betaald te
hebben)
Stay safe, Play safe,
Het bestuur.

