
 

 

   Nieuwsbrief 16 Mei 2020 

   

  Beste Leden, 

 

Hoog tijd voor wat meer verduidelijking rond de terreinreservaties voor de komende weken, want wij 

hebben positief nieuws :  

Er mag vanaf maandag 18/05/2020 terug gedubbeld worden EN ook niet onbelangrijk zullen er 

vanaf dan 7 terreinen beschikbaar zijn in plaats van de huidige 2. 

Dit weliswaar nog steeds onder strikte voorwaarden opgelegd door Tennis Vlaanderen en de 

overheid. Wij als club steunen deze voorwaarden en rekenen dan ook op ieders medewerking om deze 

correct toe te passen . 

Hierbij een opsomming van de toe te passen regels, gelieve hiermee rekening te houden vóór je gaat 

spelen :  

- Speel op 1 enkele club en reserveer je terrein verplicht online, wij vragen van bij iedere 

dubbelreservatie dan ook de 4 spelers te vermelden die effectief op het terrein zullen staan, 

zodat controle mogelijk is. Voor enkelreservaties geldt deze regel uiteraard ook nog steeds. De 

spelers die niet vermeld staan in het reservatiesysteem worden niet op het terrein toegelaten. 

Voorlopig worden er ook nog geen gastspelers toegelaten. Indien geen volledig lidgeld 

betaald, kan je niet reserveren en dus ook niet spelen. 

 

- Dubbelspel is opnieuw toegelaten, mits het doorgaat in georganiseerd verband door een club 

én met een meerderjarige toezichthouder of trainer. Houd hierbij steeds de 1,5m social 

distancing in acht, ook als dit wil zeggen dat een speler soms een bal moet durven laten gaan. 

Monique Luyckx blijft verantwoordelijk voor het algemene toezicht op club, voor de social 

distancing vragen wij uiteraard aan iedereen afzonderlijk om het gezond verstand te 

gebruiken. Duid onderling bij elk dubbelspel een meerderjarige verantwoordelijke aan, die er 

op toeziet dat alles verloopt volgens de regels, bij politiecontrole kan er aan jullie gevraagd 

worden wie op dat moment de verantwoordelijke toezichthouder is. 

 

- Beperk het aantal verschillende speelpartners de komende weken. 

 

- Markeer je tennisballen thuis voor je ze meeneemt. 

 

- Gebruik enkel je eigen materiaal (racket, ballen, handdoek, …) 

 

- Verder dienen er nog steeds de Play Safe & Go-regels van Tennis Vlaanderen toegepast te 

worden. 



Tot slot zetten wij de regelgeving omtrent online reserveren nog even op een rijtje, ook hier zijn 

enkele wijzigingen dus graag de nodige aandacht hiervoor :  

• De terreinen dienen online gereserveerd te worden.  Dit kan enkel indien het lidgeld werd 
betaald !  Graag promoten wij hiervoor de app van Tennis Vlaanderen die op iedere 
smartphone kan geïnstalleerd worden, je vindt deze terug via app store of google play door 
te zoeken op Tennis Vlaanderen. Je kan de app installeren met je logingegevens van Tennis 
Vlaanderen (TV-nummer + wachtwoord), zo kan je overal 24/24 een terrein reserveren 
zonder dat je daarvoor thuis achter een computer moet zitten. 

• Er wordt gereserveerd in blokken van telkens 1u. Er is geen verplichte tussentijd meer van 
120 minuten tussen iedere reservatie. Je mag echter slechts voor 2 opeenvolgende blokken 
reserveren, bij misbruik wordt de reservatie door het bestuur verwijderd. 

• Men kan maximaal 4 lopende/openstaande reservaties hebben.  Eén reservatie = één blok 
van 1 uur/60 minuten.  

• Het aantal speelpartners moet beperkt blijven.   

• Reserveren op andere namen is niet toegestaan. 

• Controle wordt uitgevoerd door het bestuur en Monique Luyckx ter plaatse. Bij 
onregelmatigheden kunnen en  zullen we de toegang tot het systeem afsluiten. 

• Vanaf het moment dat u de terreinen betreedt, gaat u akkoord met de maatregelen van het 
bestuur, Tennis Vlaanderen en de overheid en dienen er hierover dan uiteraard ook geen 
discussies gevoerd te worden. Wie zich niet in deze regels kan vinden vragen wij dan ook het 
terrein niet te betreden. 

• Bij vragen info@ratc.be of sms 0499-125-853 -> Naomi 
 

 

Mogen wij nogmaals met aandrang vragen om het domein onmiddellijk na het tennissen te 

verlaten, dus niet te blijven napraten/drinken. Bij omliggende clubs werden er reeds fikse boetes 

uitgeschreven door de politie voor het niet-naleven van deze regel, boetes zowel voor de 

overtreder als voor de club. Dit willen wij absoluut niet zien gebeuren. 

 

Gezondheid primeert ten allen tijde, we vragen aan iedereen om niet op zoek te gaan naar 

achterpoortjes of trucks om de regels te omzeilen. Op een nieuwe coronapiek zit niemand te wachten. 

Wij wensen jullie dan ook enorm veel tennisplezier toe, maar hou het veilig! 

 

Het volledige bestuur 

 

Kristien, An, Wim, Eddy, Chiara, Naomi  

PS!!!! Nu we ook eindelijk mogen dubbelen, zien wij heel graag uw massale 

inschrijvingen voor het clubkampioenschap tegemoet. Inschrijven kan via 

deze link :  https://www.tennisvlaanderen.be/tornooi-detail?tornooiId=62534     of via mail 

naar info@ratc.be 

 

https://www.tennisvlaanderen.be/tornooi-detail?tornooiId=62534

