Beste clubverantwoordelijke, kapitein en tennisspeler

We kunnen niet ontkennen dat dit tennisseizoen al een “rollercoaster” aan maatregelen
is geweest…
De Zuiderkempen werd een tijdje opgeschort omwille van het algemeen welzijn van
speler en supporter.
Kort geleden heeft Minister Weyts beslist dat competitiesport mag hernomen worden.
De laatste week polsen er meer en meer spelers naar een mogelijke hervatting van
het seizoen.
Wij zijn ervan overtuigd dat de competitie, rekening houdende met een ieders welzijn,
in deze bijzondere omstandigheden opnieuw kan plaatsvinden.

Na overweging van alle aspecten, hebben wij dan ook beslist om het Zuiderkempen
seizoen te hervatten vanaf zaterdag 29 augustus (einddatum 11 oktober), weliswaar
rekening houden met de volgende afspraken :
1. Respecteer op elke club de corona maatregelen (afstand, mondmasker,...).
2. Hoe leuk supporters ook zijn, breng geen supporters mee op verplaatsing zodat
er geen overcrowding kan zijn.
3. Spreek duidelijk af welke faciliteiten er op de thuisclub nog aanwezig zijn
(douche, kleedkamers, eten,...) zodat niemand voor onaangename
verrassingen komt te staan.
4. Het hernemen van de ontmoetingen is volledig vrijblijvend : de nadruk ligt op
het sportieve, het spelen van tenniswedstrijden. Drankje/hapje achteraf is in
deze situatie ondergeschikt. Clubs zijn vrij om dit in te vullen rekening houdend
met de geldende protocollen van de horeca. Hierrond zijn zeker geen
verplichtingen! Nog meer dan anders zijn we blij dat er al gespeeld kan worden.
Winst of verlies zijn deze keer in onze recreatieve competitie nog minder van
tel.
5. Je bent niet verplicht al je ontmoetingen nog gespeeld te krijgen. Zo kunnen de
poules met heen-& terug ontmoetingen bvb hun ontmoetingen halveren.
6. Zowel ontmoetingen die in de voorbije weken niet zijn kunnen doorgaan en dus
nog herpland dienen te worden, als ontmoetingen die nog gepland staan na 29
augustus, kunnen gespeeld worden.
7. Een goede communicatie zal cruciaal zijn om de rest van het seizoen vlot te
laten verlopen : om misverstanden te vermijden doe je er als speler goed aan

om even met je tegenstrevers contact op te nemen om de speeldata te
bevestigen en bij je club te polsen naar de beschikbaarheid van terreinen. Ga
met andere woorden niet automatisch uit van de speelkalender maar maak
duidelijke afspraken per ontmoeting.
8. Elke ontmoeting dient nog steeds online te worden bevestigd door de
clubverantwoordelijke van de thuisploeg.

Rest er ons ieder veel plezier te wensen op en naast het veld alsook een goede
gezondheid!

Met sportieve groeten
het ZK bestuur

