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AANVULLING OP HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT TIJDENS COVID-19 

 

1. Vanaf 18 mei 2020  mogen we weer dubbel spelen.  

De voorwaarden die door Tennis Vlaanderen worden opgelegd zijn : 

1.1. <-12-jarigen die vrij spelen (dus buiten lesverband)  MOETEN vergezeld zijn van 
maximum 1 ouder. Indien deze ouder niet deelneemt aan de reservatie is het de 
bedoeling dat hij/zij waakt over de social distance van zijn/haar kind en of de 
hygiëne-maatregelen worden toegepast. 
 

1.2. Dubbelspel is toegelaten, waarbij minstens 1 volwassene deelneemt. 
1 van deze volwassenen wordt aangeduid als de “toezichthouder” en waakt over de 
naleving van “Play Safe and Go” (social distance, hygiëne, ...). 
 

1.3. Deze verplicht aan te duiden “toezichthouder” moet voor het begin van het spel en 
bij voorkeur via het reserveringsysteem aangeduid worden. 
 

1.4. Indien 4 minderjarigen dubbel spelen, moet een volwassen toezichthouder aanwezig 
zijn. 
 

1.5. Alleen spelers (leden) zijn toegelaten op de club, dus zeker geen toeschouwers. 
Uitzondering: 

1.5.1. 1 begeleider voor kinderen onder de twaalf jaar 
1.5.2. de toezichthouder voor een dubbelspel van 4 minderjarigen. 

 
2. Er moet online gereserveerd worden. Alle spelers die op het tennisterrein staan 

MOETEN in de reservatie staan. Voor de online reservatie moet men met het zelf 
gekozen paswoord inloggen (zie onze nieuwsflash van gisteren, 16 mei). 
Het reserveringsysteem zal worden uitgebreid met 3 regels per speeluur, zodat 4 namen 
(spelers) + 1 naam (toezichthouder) kunnen worden ingevuld. 
 

3. Je mag slechts voor één uur reserveren met dezelfde tegenspeler;  
 Als het terrein na dat uur nog vrij is, mag je verder spelen;  
 Je mag pas een volgend uur reserveren met dezelfde partners na afloop van het eerder 
gereserveerde uur. 
 

4. Het aantal verschillende personen waarmee men mag spelen (dubbel en/of enkel) is niet 
meer bepaald op maximaal 2. Maar Tennis Vlaanderen raadt aan dit aantal “beperkt” te 
houden.  
Wij rekenen hierbij op jullie gezond verstand. 
 

5. Terrein 1, 2, 3 en 5 zijn in principe bestemd voor dubbelspel. Enkel op terrein 4 mag men 
reserveren voor enkelspel (tenzij er minstens 2 andere terreinen vrij zijn).  
Op terrein 5 heeft de tennisschool altijd voorrang. 
 

6. De kleedkamers en douches blijven voorlopig gesloten. 
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Voor de tennislessen betekent dit dat de groepslessen terug opgestart kunnen worden zoals 
gepland. De tennisschool zal de lesnemers hierover rechtstreeks contacteren. 
 
 
 
2. Vanaf 8 juni 2020 mag de chalet opnieuw open. 

De voorwaarden hiervoor zijn : 
2.1. Glazen en koffiekoppen e.d. moeten na elk gebruik in een met warm water gevulde 

bak gelegd worden. 
2.2. Het speelgoed in het kinderhoekje wordt (voorlopig) verwijderd. 
2.3. De fysieke afstandsregel (social distancing - 1,5 meter) blijft onverminderd gelden. 
2.4. Heb je griepsymptomen of recent gehad, blijf dan thuis. 
2.5. Houd steeds een goede handhygiëne aan (was je handen regelmatig en gebruik de 

beschikbare desinfecterende gels). 
2.6. Zittend consumeren is verplicht. Consumeren aan de toog of gewoon rechtop staand 

is niet toegelaten. 
2.7. In de chalet mag buiten de tooguitbater (en bestuursleden en 

weekverantwoordelijke) telkens slechts één persoon binnen aan de toog bestellen.   
  
Voor de personen met toogdienst gelden enkele specifieke regels: 

 Een mondmasker is verplicht, tenzij je de fysieke afstand kan respecteren (hetgeen 
van achter de toog in principe het geval is). Uiteraard mag je je eigen masker 
meenemen, maar er worden door de club ook maskers ter beschikking gesteld. Ook 
handschoenen zullen beschikbaar zijn, voor diegenen die deze willen gebruiken. 

 Was regelmatig je handen en desinfecteer die met de beschikbare gels. 
 Heb je (recente) griepsymptomen, zorg dan voor een (gezonde) vervanger voor de 

toogdienst. 
 Tafels en stoelen moeten na elk gebruik gedesinfecteerd worden. 

 
   
 Alle andere regels (alleen met de eigen ballen spelen, desinfecteren, …) blijven gelden! 
Deze regels kan je hier nalezen: 
https://www.tennisvlaanderen.be/playsafeandgo-spelers 
 
 
Verder blijft het huishoudelijk reglement van kracht. Dit kan je nalezen op de site: 
www.tcfortiv.be, tabblad ‘clubinfo’, ‘huishoudelijk reglement’. 
  
Het bestuur rekent erop dat iedereen zich aan de Play Safe & Go-regels houdt. Enkel 
daardoor kon de club openen en kunnen de regels vanaf morgen versoepeld worden. Wij en 
alle leden zijn jullie daar dankbaar voor! 
 

Het Bestuur 
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