Afspraken Interclub Tennis Vlaanderen, Noorderkempen en
Zuiderkempen 2021
Respecteer het reglement:
Respecteer het reglement van de competitie waaraan je deelneemt en deze van
onze club. Eventuele boetes worden verhaald op de ploeg (via de kapitein).
Tennisballen:
Het Oxaco-bestuur zorgt voor tennisballen voor de thuiswedstrijden. Je vindt
deze in het kastje tennis in het sproeikot, met sticker ‘interclub’. De code van het
slot wordt je door het clubbestuur meegedeeld. Gelieve deze niet verder te
communiceren.
Gelieve na de wedstrijden de ballen terug te leggen. Indien je merkt dat ze niet
meer bruikbaar zijn voor interclub, doorstreep ‘interclub’.
Maaltijden:
Het is gebruikelijk dat de spelers na de wedstrijd op de club blijven eten.
Oxaco tennis zorgt hiervoor. De club betaalt de club de maaltijden (thuis- en
gastploeg). Supporters kunnen ook blijven eten, maar betalen zelf. Om te zorgen
dat alles vlot verloopt, graag enkele dagen voordien mailen of SMS naar Johny
met vermelding aantal eters: capenberg.jt@gmail.com 0473 87 17 25.
Tijdelijke maatregel:
Wegens de huidige coronamaatregelen is de cafetaria momenteel gesloten.
We vragen dan ook de kapitein om zelf tijdig met de medespelers en de
genodigden afspraken te maken omtrent drank en maaltijden. Een afspraak zou
kunnen zijn dat de kapitein drank meebrengt en hiervoor een vergoeding vraagt.
Er zal een koeltoog ter beschikking worden gesteld, idem tafels en stoelen. Voor
de maaltijd kan bv. pizza, broodjes, frietjes in een handelszaak in de omgeving
worden besteld. Of je maakt zelf iets klaar. Aan jullie de keuze.
Zodra de cafetaria terug open is en Capenberg terug drank en maaltijd voorziet
vervalt deze tijdelijke maatregel.
Reserveren van terreinen:
Reserveren van de terreinen gebeurt door de clubkapitein. Hij heeft hiervoor een
machtiging.
Je gaat naar www.tennisvlaanderen.be.
Je klikt op ‘reserveer een terrein’ en kiest ‘activiteit’ in dit geval ‘interclub
Noorder- en Zuiderkempen’ of ‘Interclub Tennis Vlaanderen’. Reservatie via de
TV app gaat niet voor deze reservatie van een activiteit.

Je kiest een datum, een uur (uren) en een terrein (terreinen).
Dan kies je ‘activiteit’ en soort activiteit. In dit geval ‘interclub Noorderkempe en
Zuiderkempen’ of Interclub Tennis Vlaanderen’. Graag ook bij ‘opmerking’
toevoegen ‘wie tegen wie speelt’, zie voorbeeld hieronder. Op deze manier is het
voor ons duidelijk en ook voor jullie waarvoor er is gereserveerd.
Voor Zuiderkempen dubbel dames en dubbel gemengd (4 dubbels) reserveer je 2
terreinen, voor 4u. Bij voorkeur terreinen 2 en 3 (= all weathers).
Voor heren Noorder- en Zuiderkempen (4 enkels, 2 dubbels) reserveer je 3
terreinen, voor 4u. Bij voorkeur terreinen 1 tem 3.
Op zaterdag zijn er (tot eind juni) ook lessen. Deze gaan door op terrein 1. Is
ook een ‘all weather’ terrein, wat uiteraard de voorkeur geniet voor ‘activiteiten’
die op vaste tijdstippen doorgaan. Indien droog weer wordt voorspelt, kan de
lesgever mogelijks zijn reservatie wijzigen naar een gravel terrein. Contacteer
hiervoor Didier, didier.vanderghote@skynet.be of 0494 83 48 42.

Wijzigingen naar een ander moment op dezelfde dag, kan je eenvoudig door het
uur te wijzigen.
Wijziging naar een andere dag doe je door de oorspronkelijke reservering te
schrappen en een nieuwe te registreren.
Heb je vragen, contacteer Godfried Frère, godfriedfrere@gmail.com, +32 486 20
72 33
Veel tennisplezier!
Het Oxaco tennisbestuur

