Cubreglement Oxaco tennis:
Versie 01/12/2020
Vooraf:
Door de coronacrisis zijn er - in het belang van onze gezondheid (de tennissers, de leraars en de bewoners
woonzorginstelling te Capenberg) – een aantal extra aandachtspunten. Gelieve deze toe te passen!
De kernpunten m.b.t. coronamaatregelen zijn:


Was regelmatig je handen wassen met water en zeep. Vermijd het gezicht veel aan te raken met
ongewassen handen. Dit geldt ook voor kinderen.



Hou afstand van mensen die niet tot je 'bubbel' behoren. Geef geen handshakes, high fives, kussen of
omhelzingen en neem geen selfies. Tik de rackets tegen elkaar.



Wees voorzichtig in de omgang met risicopersonen (ouderen of mensen met een onderliggende
aandoening). Dit geldt zeker voor Capenberg waar zich ook een woonzorgcentrum bevindt.



Doe activiteiten zoveel mogelijk in de buitenlucht.



Wie één of meer van de volgende klachten vertoont is verdacht voor covid en belt de huisarts vóór hij
langsgaat: koorts, hoest, geur- en/of smaakverlies, hoofdpijn, keelpijn, verkoudheidsklachten,
kortademigheid. Ook met andere op griep gelijkende klachten zoals vermoeidheid, spierpijn en diarree
komt men best niet in de wachtzaal zitten.

-13 jarigen mogen zowel enkel als dubbel spelen.
+12-jarigen mogen alleen dubbel spelen op voorwaarde dat afstand van 1,5 m steeds wordt gerespecteerd.
lessen en trainingen mogen tem 12 jaar kan. + 12 jaar kan aan max. 3 personen op voorwaarde dat er
STEEDS 1,5m afstand gegarandeerd wordt.
Verplaatsingen op de club? + 12 jarigen dragen een mondmasker, tenzij afstand van 1,5 m wordt gerespecteerd!

Dit reglement is gebaseerd op de richtlijnen van Tennis Vlaanderen. Deze vind je HIER.

Specifiek voor Oxaco tennis geldt het volgende:


Je dient vooraf een terrein te reserveren cf. reserveringsreglement.



Toegang via parking:
Wanneer je toekomt met de wagen, fiets, … neem je bij voorkeur de inrit aan de sporthal (rechts – kant
Borsbeek) en rij je rechts naast de sporthal naar achter.
Rij tot helemaal achteraan (het basketbalveld) en parkeer daar je wagen, fiets. Onderaan dit document
vind je de wegbeschrijving met foto’s.



Toegang terreinen:
Laat deuren/poortjes van de terreinen op een kier, zodat het handvat niet moet aangeraakt worden
met de handen. Zo toch dicht, open met je ellenboog.



Verplaatsingen op het domein Capenberg en kantine:
Beperk de verplaatsingen.
Voorlopig is de kantine niet open voor de tennissers. Op sommige momenten wel voor de bewoners en
bezoekers van het woonzorgcentrum (onder strikte voorwaarden).
In een aparte zone (zone tussen speeltuin en terrein 1), staan er stoelen en tafels. Deze zijn speciaal
voor de tennissers en de deelnemers kampen. Je mag daar zitten. Hou uiteraard voldoende afstand,
tenzij de persoon behoort tot je ‘bubbel’. Je mag zelf drank en eten meebrengen en benuttigen.



Toiletten en kleedkamers:
Voorlopig kunnen de kleedkamers nog niet worden gebruikt. Uitzondering: deelnemers kampen, voor
het wassen van hun handen, dit onder begeleiding van de monitoren.
Toiletten zijn voor de leden en de deelnemers kampen bereikbaar via kleedkamer dames (= nr.7).
Gelieve de deur ’s avonds niet te laten open staan. Doe de deur terug dicht (in slot), zodat deze niet
terug open waait.



Banken:
De zitbanken op de terreinen zijn vervangen door stoelen, die je op minimum 1,5 m van elkaar plaatst.



Zorg terreinen:
Keer na het tennissen het terrein, met de sleepnetten of de (grote) keerborstels. Keer ook het deel
buiten de terreinen en ook de strook tussen de terreinen. Zo voorkomen we mos- en grasgroei.
Keer de velden in cirkelvorm van buiten, startend buiten de buitenlijn, naar binnen; en eindigend aan
de opslagplaats (in het midden).

Hang na het keren de sleepnetten in de sleepnethouder. Niet aan het touw ophangen of zeker niet op
de gravel laten liggen. Immers, zo je de sleepnetten (e/o de touwen sleepneten) op de grond laat liggen

zullen deze sneller rotten (=hout). Deze netten liggen ook in de weg om de velden met de tractor,
uitgerust met een driehoekbezem, te kunnen keren (betreft de ‘all weather courts’ terreinen 1 tem 3).



All weather terreinen: terreinen 1 tem 3
Betreedt deze enkel met propere schoenen. Veeg daarom grondig je voeten aan de voetmat vooraleer
het terrein te betreden of (nog beter) doe je tennisschoenen pas aan wanneer je het terrein betreedt.
Zeker nu dat we de wagen achteraan parkeren aangewezen.
Tennis NIET bij NEGATIEVE temperaturen. Je kan dan immers de terreinen beschadigen.



Gravelterreinen: terreinen 4 en 5
Indien de velden erg droog liggen en er is wind, NIET keren. De bovenste fijne gravel laag gaat dan
verminderen.
Na het keren met de sleepnetten, maak je de lijnen proper met de lijnvegers.



Verlichting:
Op dit moment is de kantine ’s avonds niet open. Hierdoor is er geen permanentie die – zo nodigverlichting kan aan (en uit) doen.
Capenberg (de eigenaar) heeft ons VOORLOPIG de toelating gegeven om zelf de lichten te bedienen.
Indien het niet correct wordt toegepast, stopt dit. Gelieve dan ook onderstaande werkwijze correct toe
te passen!
De schakelaars van de verlichting bevinden zich in de kleedkamer van de dames (= nr. 7). Er hangt een
gebruiksaanwijzing bij. Gelieve deze STRIKT te volgen. Aandachtspunten zijn:
o

o
o


Diegene die de verlichting heeft opgezet, doet deze uit, tenzij er nog andere spelers zijn. In dat
geval spreekt hij/zij met deze af wie de verlichting uit doet. Zeker niet vergeten. Zo niet blijft de
verlichting een ganse nacht aan! Niettemin, zo je laat tennist, met verlichting, kijk steeds
wanneer je stopt of je de laatste bent. Zo ja, doe de lichten uit!
Eens verlichting uitgedaan moet je 10’ wachten om de lampen terug aan te doen.
Doe de deur van kleedkamer 7 steeds terug dicht (in slot), zodat deze niet terug open waait.

Besproeiing:
Besproeiing is enkel nodig voor terreinen 4 en 5. Terreinen 1 tem 3 (= ‘all weather courts’) moeten niet
worden besproeid.
In principe zorgt Capenberg hiervoor. Maar dit lukt nu niet altijd. Daarom mogen de leden ook sproeien
en graag zelfs door na het tennissen, wanneer er geen spelers meer volgen, en de terreinen zeer droog
liggen te sproeien.
Het sproeien is niet moeilijk. Het is semiautomatische systeem waarbij je kiezen om alle terreinen na
elkaar te besproeien of slechts één of meerdere terreinen (uitzondering: terreinen 2 en 3 & terreinen 4
en 5, deze worden altijd samen besproeid). De bediening bevindt zich in het sproeikot, naast
kleedkamer 7 (deur staat open). HIER vind je de instructies.
LET OP: Na het sproeien moet je wachten op de terreinen te betreden zolang er plasvorming is en er
plaatsen zijn waar de gravel nog blinkt (water nog niet voldoende ingedrongen).



Kledij en schoeisel: tennisschoenen (geen schoeisel met diepe inkervingen) en tenniskledij zijn verplicht
bij het betreden van de tennisterreinen.
Terreinen 1 tem 3 (= ‘all weather court’s) bevatten een keramische korrel. Heb je recent op gravel
gespeeld (bv. terreinen 4 of 5) verwijder dan vooraf de gravel van je schoenzolen.



Privacyverklaring:
Tennisclub Oxaco VZW hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
HIER vind je de privacyverklaring van de club.



Recht op afbeelding:
Elk lid geeft aan de tennisclub de toelating om in het kader van de activiteiten van de tennisclub
afbeeldingen van hem/haar te maken, alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de
activiteiten van de tennisclub.
Elk lid heeft evenwel het recht om, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming
op elk moment in te trekken.



Aanvulling en wijziging:
Alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, vallen onder de bevoegdheid van het bestuur. Tennisclub
Oxaco VZW kan dit reglement steeds aanpassen.
Heb je bemerkingen of vragen? Mail dan naar algemeen@oxaco-tennis.be. Ook meldingen van
‘tekortkomingen’ terrein bv. de droog, losliggende lijn, … mag je hier melden.

Wegbeschrijving (met foto’s) naar parking achteraan: zie hieronder !!

