Informatie voor het nieuwe tennisseizoen 2020:
tennissen kan vanaf 4 mei !
Even wat PRAKTISCHE PUNTEN op een rij, voorwaarden tot spelen:
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Vanaf 4 mei kan het reserveren en spelen van start gaan: online reserveren is
verplicht! Via de site van tennisvlaanderen.be kan er een terrein gereserveerd
worden.
Geen reservatie online = niet spelen. Afhankelijk van de terreinen die
speelklaar zijn, zal er gereserveerd kunnen worden.
Voorlopig (tot nader bericht) mag er enkel per 2 op een terrein gespeeld
worden. Enkel gezinnen die onder hetzelfde dak wonen, mogen een dubbelspel
spelen.
De toegangspoort van Schelle Sport zal opengezet worden van 9 tot 21u zodat
u de terreinen vlot kan bereiken. Andere personen dan spelers zijn niet
toegelaten.
Iedereen brengt eigen ballen mee voorzien van een symbool: bij het oprapen
van ballen neem je alleen die van jezelf. Die van je tegenspeler mogen enkel
teruggespeeld worden via je raket.
Voorzie handschoenen om je terrein te vegen na het spelen. Het sproeien van
de terreinen gebeurt door de terreinverzorgers. Zelf sproeien is dus niet
toegelaten!
Er wordt aangeraden geen wedstrijd te spelen: iedereen blijft op zijn/haar helft
staan. De banken, stoelen en vuilbakken zijn weggehaald: er kan niet uitgerust
worden voor, tijdens en na het spel. Je gaat zo snel mogelijk terug ‘je kot in’ en
neemt je eigen afval mee naar huis.
Het sportcafé, het terras en het sanitaire blok blijven afgesloten: zorg dat je op
voorhand naar het toilet geweest bent….anders is de natuur je vriend... Douchen
is dus ook voor ‘in je kot’.
Kom spelen voordat de duisternis valt: het is niet toegelaten de lichten aan te
steken.
Tennislessen: vanaf 18 mei kan u lessen volgen. Inschrijven doet u via de
clubwebsite.
Zie verder in deze Nieuwsbrief voor de praktische info tennislessen.
De lesgever contacteert zelf diegenen die zich ingeschreven hebben. Er mag
reeds les gegeven worden: 1 lesgever per 2 spelers (voorlopig).

Zoals je kan merken, het mogen opstarten moet onder strikte voorwaarden! We
zijn er zeker van dat deze ‘regels’ strikt opgevolgd zullen worden.
Wil je alles even nalezen: www.tennisvlaanderen.be
Wij hopen op veel mooi weer en speelplezier! Hou het veilig en gezond !

