Heropening Avia TC na Covid 19

Beste leden
Zoals jullie wellicht al vernomen hebben via de media werden de Covid 19 maatregelen o.a. voor
tennis een beetje versoepeld. We mogen terug opstarten, maar we zullen dit voorlopig wel op een
andere manier moeten invullen dan we gewoon waren, want in deze heropstartfase zijn er duidelijke
afspraken voor clubs, spelers en trainers opgesteld door Tennis Vlaanderen in overleg met de
Federale Overheid.
In deze eerste fase is alleen enkelspel of 1 trainer met max. 2 lesvolgers per terrein mogelijk. Op
AviaTC zullen terreinen C, D, E en F geopend worden vanaf 4 mei. De terreinen zijn enkel
toegankelijk voor leden ! Er kunnen op dit moment geen bezoekers uitgenodigd worden en er
worden ook geen losse terreinen verhuurd aan niet-leden.
Voor iedereen gelden alle ‘Play Safe & Go' regels, die je hieronder terugvindt.

Terreinen NIET vegen &
NIET besproeien
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Op de website van Tennis Vlaanderen (https://www.tennisvlaanderen.be/playsafeandgo-spelers)
vinden jullie nog heel wat FAQ (veelgestelde vragen) met antwoorden voor zaken die eventueel niet
werden vermeld in deze mail.
Het is erg belangrijk dat IEDEREEN zich aan de voorwaarden houdt om te voorkomen dat AviaTC
terug moet sluiten omwille van wangedrag van 1 persoon. Het Bestuur wil absoluut niet
aansprakelijk gesteld worden voor wangedrag van leden. We gaan ervan uit dat iedereen graag terug
begint te tennissen en zich zonder problemen aan de richtlijnen zal houden.
De “Play Safe & Go” richtlijnen vinden jullie terug aan elke deur van ons clubhuis, aan elk
tennisterrein + aan de grote poort aan de ingang.

Het clubhuis blijft gesloten.
Hou er rekening mee dat de douches en de toiletten NIET TOEGANKELIJK zijn. Wij raden alle spelers
aan thuis, voor vertrek, gebruik te maken van het eigen sanitair.
Er zullen geen vuilbakken, zitbanken of tafels staan. 1 stoel per speler zal voorzien worden op elk
terrein. Drank moet je zelf meebrengen en eventueel afval (blikjes, flesjes, zakdoeken…) neem je zelf
terug mee naar huis.
Vanaf woensdag 6 mei zal er antibacteriële handgel beschikbaar zijn aan elk terrein. Als je komt
spelen op 4 of 5 mei breng je zelf antibacteriële handgel mee voor eigen gebruik.
De terreinen moeten NIET GESLEEPT worden na de match en er moet ook NIET GESPROEID worden.
We zorgen ervoor dat dit elke avond gebeurt.
Zorg ervoor dat je 10 min. voor het aanvangsuur van je reservatie aanwezig bent, zodat de spelers
die nog bezig zijn, zien dat het terrein opnieuw verhuurd werd. Als je tennist, vragen we om 5 min.
op voorhand te stoppen, zodat je je spullen kan opbergen en het terrein kan verlaten, zonder dat je
elkaar in de weg loopt.
Er mogen GEEN SUPPORTERS mee komen kijken. Kinderen -12 jaar moeten vergezeld zijn van 1
ouder. Je mag enkel naar de club komen als je een terrein gereserveerd hebt (10 min. op voorhand)
en onmiddellijk na het spelen verlaat je de club.
De tennisterreinen worden online gereserveerd via de website. U moet ingelogd zijn om te kunnen
reserveren. Aan de linkerkant van de home page is er een link voorzien “Terrein reservatie”. Er kan
maximum 1 week op voorhand 1 terrein gereserveerd worden voor 1 uur. Pas als je gespeeld hebt,
kan er opnieuw gereserveerd worden. Dit om alle leden de kans te geven om te spelen. Hierbij
vinden jullie de link naar de terreinreservatie : https://www.aviatc.be/ledenadministratie#/reservatie De verlichting kan momenteel niet gebruikt worden, dus het laatst
mogelijke uur om te tennissen is van 20 u tot 21 u.
Bepaalde terreinen zijn vooraf gereserveerd voor de tennislessen en voor onze senioren en zijn dus
niet beschikbaar op die momenten voor de andere leden.
Elke speler brengt 2 eigen ballen mee die gemarkeerd zijn en raakt tijdens het spel enkel zijn/haar
eigen ballen aan. De ballen van de tegenpartij mogen NIET AANGERAAKT worden MET DE HAND en
moeten met het racket terug naar de overkant gespeeld worden.
Wissel van kant met de klok mee.
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Je gebruikt je eigen handdoek en racket.
Elkaar begroeten gebeurt met een glimlach. Geen handen geven, geen kussen, geen omhelzingen…
kortom, social distance van 1,5 m moet onder alle omstandigheden in acht genomen worden.

Lessen
Terrein F wordt voorbehouden voor de lessen op volgende momenten :







maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
weekend

van 9 u tot 19 u
van 9 u tot 18 u
van 9 u tot 21 u
van 9 u tot 19 u
van 9 u tot 21 u
van 9 u tot 14 u

1 trainer + maximum 2 spelers met inachtname van de social distancing van 1,5 m
Er worden 3 kokers voorzien waarmee de ballen kunnen verzameld worden. Elke koker wordt
verschillend gemarkeerd. De spelers mogen de ballen NIET AANRAKEN. Tennisleraar Bernard zorgt
voor ontsmettingsmiddel en wegwerpdoekjes.

Senioren
Op dinsdag en donderdag worden terreinen C, D en E van 13 u tot 17 u gereserveerd voor de
senioren. Hier gelden dezelfde regels die hierboven werden vermeld.

Indien jullie nog vragen zouden hebben over de nieuwe regelgeving, kan je altijd iemand van het
Bestuur contacteren.
Ivo Vandergeeten : 0478/265 488
Ivo Tack : 0494/569 848
Kim De Kock : 0496/217 330
Bernard Van de Poelgeest : 0475/705 912
Mieke Tack : 0494/560 260
Ludo Torfs : 0498/712 015

Voor vragen over de website kan je terecht bij onze webmaster Guy Chauliac - 0486/331 565.

We wensen jullie alvast veel tennisgenot en rekenen op ieder van jullie om in deze fase de richtlijnen op de voet
te volgen.

Sportieve groeten,
Bestuur Avia T.C.
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