Nieuwsbrief
Borsbeek tennisclub /mei 2020

Corona nieuws
Vanaf 4 mei konden we opnieuw een balletje slaan op
onze eigen club. En dat deden we in grote getalen.
Tijdens de week van 4 t.e.m. 10 mei werden er 57 uren
tennis gespeeld op onze velden!!!
Met de hulp van Marina en Ludo werd alles speelklaar
gemaakt volgens de richtlijnen van Tennis
Vlaanderen. Zo werd ons terrein B afgespannen met
lint, werden er handgels voorzien op de terreinen en
werden de nodige instructies duidelijk zichtbaar
opgehangen aan de inkom.
We merken op dat het merendeel van onze spelers zich
correct houdt aan de opgelegde afspraken. Hier en
daar zagen we nog een kleine afwijking. We zetten ze
daarom graag nog eens op een rijtje ter herinnering:
- reserveer online
- maximaal 2 verschillende speel partners
- kom juist voor je reservatie en vertrek daarna
onmiddellijk
- desinfecteer je handen voor en na het spelen en het
gebruik van de speelnetten
- sproeien door de leden wordt niet toegestaan. De
club zal 1 à 2 per dag zorgen dat de terreinen
gesproeid worden
- markeer je ballen en raak enkel deze met je eigen
markering aan
- dubbelspel wordt opnieuw mogelijk. De speler die
de reservatie maakt wordt automatisch de ‘corona
verantwoordelijke’ en moet toezien dat alle
maatregelen gerespecteerd worden.

Onze club kreeg vorige week dagelijks controle i.v.m. het
naleven van de gestelde voorwaarden. Laat ons dus alles in
het werk stellen om onze terreinen open te laten.

Buiten ons houden aan de corona- maatregelen is het
belangrijk om ook de algemene regels in acht te
nemen om onze terreinen in goede kwaliteit te
behouden, d.w.z.:
- na regen wachten we tot de terreinen droog zijn
alvorens ze te betreden, anders lopen we putten in het
veld!
- we dragen aangepaste tennisschoenen, dus geen
loopschoenen of vrijetijdssneakers!
Tot onze grote spijt hebben we op woensdag toch
moeten vaststellen dat ondanks alle moeite die we
gedaan hebben en nog doen, enkele leden de regels
met de voeten treden. Zo is dinsdagavond de
afspanning van terrein B afgebroken. Als wij op dat
moment terreininspectie krijgen, dan kost dat de club
750 euro. Er zal dus in de toekomst strenger
gecontroleerd worden door het bestuur. Bij
overtreding worden de desbetreffende leden
onmiddellijk geschorst.

Reserveren
Je kan reserveren via de clubwebsite. Selecteer in de zwarte balk “ reservatie”, dan “reserveren” in het
submenu. Via “leden kunnen onbeperkt reserveren” kom je op het reservatieplatform.
Login: Voornaam + eerste letter(s) achternaam.
AlbertM = Albert Maas
KurtD = Kurt Daneels

Paswoord: Na het aanmaken van de login ontvang je een mail van contact@tennisonline.biz met een initieel
paswoord. Dit kan je wijzigen in een paswoord naar keuze. Voor leden die al langer lid zijn en hun paswoord
niet gewijzigd hebben, is dit in principe de dag en maand (DDMM) van uw geboortedatum. Lukt het niet om aan
te melden, stuur dan een mail naar chalet@borsbeektennisclub.be.
Opmerking: De login in de gele balk bovenaan de website is niet de login om te reserveren, maar om in te loggen
voor de webwinkel. Door technische problemen hebben we de webwinkel offline gezet. De login kan (momenteel)
nog niet verwijderd worden. Gelieve deze echter niet te gebruiken.

Clubnieuws
Tot onze spijt melden we met diepe droefheid het overlijden van Jeannine Desaeger.
Zij is overleden op 5 mei 2020 in het Sint- Augustinus na een kortstondige ziekte.
Wij leven mee met het grote verlies en verdriet van haar echtgenoot Eddy Vets en de ganse familie.

Heropstart tennislessen

Hoera, hoera ... het is EIN-DE-LIJK nog eens zover! Nadat we al sinds 4 mei onze geliefde sport niet meer hoeven
te improviseren vanuit ons kot, werd door de Nationale Veiligheidsraad nu ook beslist dat we vanaf as. maandag
18 mei weer trainingen en lessen in de buitenlucht mogen organiseren. Dit natuurlijk in de aanwezigheid van een
trainer en met respect van de sociale afstand van 1,5m tussen de deelnemers.
Dit betekent dat ook op onze club de tennislessen zullen starten. Op woensdag 20 mei tussen 14u. en 17u. worden
er gratis initiatielessen aangeboden waarop we 10 nieuwe spelertjes tussen 4 en 8 jaar mogen ontvangen. Hopelijk
mogen we dit jong geweld binnenkort verder begeleiden als nieuwe leden.
Vanaf zaterdag 23 mei zullen dan de wekelijkse lessen plaatsvinden op zaterdag voormiddag tot 14u. en op
woensdag namiddag tussen 14u. en 20u. Terrein C zal op deze momenten dus niet meer gereserveerd kunnen
worden.
Om de rest van onze leden nog voldoende spelgelegenheid te kunnen bieden, werd daarom door het bestuur
besloten om vanaf woensdag 20 mei terrein B ook beschikbaar te stellen. De maatregelen die al van toepassing
waren om te komen spelen, blijven tot nader bericht dezelfde.
Wij wensen jullie nog veel tennisplezier toe en indien jullie interesse of vragen zouden hebben over de
tennislessen, kunnen jullie steeds terecht bij Johan De Meyer.

Info en contactgegevens van de tennisschool zijn beschikbaar op de website www.borsbeektennisclub.be.

