
 

 

Beste tennisvrienden,  

Op maandag 27/4 hebben alle leden de mail gekregen van TennisVlaanderen dat er vanaf maandag 4 mei terug getennist 
mag worden.  
Daar we her en der de vraag krijgen wanneer de lessen terug starten, hebben we een twee fasen plan uitgewerkt . Voor de 
lessen moeten we ons echter ook aan enkele strikte voorwaarden houden. Éen daarvan is dat  training volgen max. met 2 
personen (+ de trainer) mag. 
 
Daarnaast krijgen de leden die winterles volgden nog een mail omtrent het inhalen of de terugbetaling van de niet gegeven 
winterles(sen).  

Fase 1 :  
Vanaf maandag 11 mei kan een  2(weken)-lessenreeks gevolgd worden. Die uiteraard verlengd kan worden.  
 

Fase 2 :  
Vanaf 8 juni starten we met groepslessen met max 4 personen. Dit kan echter pas doorgaan ALS de veiligheidsraad 
toelating geeft. De streefdatum 8 juni is dus nog even onder voorbehoud. We hopen natuurlijk samen met jullie dat de 
regels zullen versoepeld worden, maar dat kan natuurlijk enkel als iedereen de richtlijnen perfect navolgt. We houden 
jullie hiervan op de hoogte. 

Het inschrijvingsgeld voor de 2(weken)-lessenreeks bedraagt : 
 
1 persoon : € 60 
2 personen : € 30 p.p.  
 
Inschrijven kan door te mailen naar tinemaertens122@hotmail.com 
 
Via volgende link kan je de beschikbare lesuren en trainers zien die eventueel nog vrij zijn. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FvwBBRXVK7eqKcpsOsSpimPnPwuLVw70sdNwfKDBIbw/edit?ts=5e
a9b1b8#gid=0 

Via de mail van TennisVlaanderen heb je de verschillende voorwaarden in deze ‘Coronaperiode’ kunnen lezen om te 
tennissen. Daarom willen we nog even op een aantal punten extra de nadruk leggen voor de lessen: 

• Respecteer steeds de social distancing (1,5 m), ook bij binnen- en buitengaan. 
• De nieuwe spelers kunnen pas het terrein betreden als de vorige spelers het terrein verlaten hebben. 
• Lesvolgers mogen geen ballen of didactisch materiaal aanraken. Ballen kunnen met de voeten of het racket naar 

een zone gerold worden zodat de trainer daar de ballen kan oprapen. 
• manueel sproeien is actueel niet toegelaten. 
• Sanitair zal niet kunnen gebruikt worden. 
• Toeschouwers, begeleiders of ouders zijn niet toegelaten op de club tijdens de training.  
• Eventuele boetes veroorzaakt door een lid (waar we niet van uitgaan) wegens niet naleven van de regels, zijn ten 

laste van de betreffende persoon. 

We hopen op een verantwoordelijke en respectvolle manier de lessen terug te kunnen opstarten, daarbij hopen we dat 
iedereen deze bovenstaande regels strikt naleeft! We zien jullie graag terug.  

Zit je nog met vragen, dan kan je een mailtje sturen naar Bart of Tine. 
Tine Maertens : Tinemaertens122@hotmail.com  
Bart Decaestecker :  tennisschool@tcdemote.be 

Sportieve groeten 
Trainersteam TC De Mote 
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