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 Deurne, 17 mei 2020 
 

TC RUGGEVELD: ADDENDUM CLUBREGLEMENT: COVID_19 

• Dit reglement is een aanvulling op het clubreglement dat je terugvindt op de website van TC 
Ruggeveld (https://www.ruggeveld.be/). 

• De artikelen I.8 en I.16 van het clubreglement worden vervangen door de bepalingen in dit 
addendum. 

• De Club hanteert een nultolerantie wat de niet-naleving van huidig reglement betreft. 

• De niet-naleving van huidig reglement kan leiden tot: 

o De verwijdering uit het reservatiesysteem. 
o Het verhalen van de boetes die de Club worden opgelegd ingevolge de niet-naleving van de 

maatregelen en huidig reglement op de overtredende speler. 
o De intrekking van het lidmaatschap. 

• Het reserveren van een terrein betekent dat je akkoord gaat met het reglement. 

ALGEMEEN 

• Vanaf 04 mei 2020 kan er opnieuw getennist worden op de terreinen van onze Club. 

• De toegang tot de terreinen is uitsluitend voorbehouden aan de leden van de Club.  

• Het Clubhuis (douches, toiletten) blijft voorlopig gesloten. 

• De sproei-installatie, de vuilbakken, scoreborden en het terrasmeubilair zijn onbruikbaar gemaakt. 
Ook de lijnborstels en sleepnetten zijn weggenomen. Dit alles om onze leden zoveel als mogelijk te 
beschermen tegen een mogelijke besmetting. Zolang de maatregelen gelden, zal regelmatig door 
de Clubmedewerkers worden geveegd. Zij zullen ook zorgen voor het sproeien van de terreinen 
wanneer nodig. 

• Spelen met terreinverlichting wordt voorlopig niet mogelijk gemaakt. 

RESERVATIE 

• Het reserveren van een terrein betekent dat je je akkoord verklaart gaat met het reglement. 

• Reserveer je terrein online via de Tennis Vlaanderen website 
https://www.tennisvlaanderen.be/home of via de Tennis Vlaanderen App op je smartphone. Er is 
een hulplijn opgezet voor ondersteuning bij de online reservatie.  
De hulplijn kan worden gecontacteerd dagelijks tussen 17u en 18u op het nummer 0468/136136. 

• Terreinen kunnen uitsluitend online worden gereserveerd. Dit betekent concreet: 

o Wanneer je lidmaatschap nog niet in orde is, je niet kan spelen. 

o Er worden geen cash betalingen ontvangen op de Club. 

o Het niet is toegelaten om met gastspelers te spelen. 

• Alle spelers op het terrein moeten in het reservatiesysteem voor het betreffende speelmoment 
geregistreerd staan. 

• De speler die de reservatie maakt is de coronaverantwoordelijke die zal toezien dat alle 
maatregelen gerespecteerd worden. 
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VOOR DE WEDSTRIJD 

• Markeer je tennisballen vooraf (bijvoorbeeld met de initialen van je naam). 

• Breng een desinfecterend product mee en/of een eigen handschoen. 

• Plan je toiletbezoek vooraf. De toiletten op de club zijn niet toegankelijk. 

• Kom maximum 5 minuten vóór aanvang van je wedstrijd naar de Club. 

• Zorg zelf voor een plastiek zakje om je afval in op te bergen. 

• Zorg voor een propere handdoek. 

TIJDENS DE WEDSTRIJD 

• Hou te allen tijde 1,5 m afstand van elkaar. 

• Bedek je neus en mond met een papieren zakdoekje of met de binnenkant van je elleboog als je 
hoest of niest. 

• Speel met je eigen racket. 

• Volg de regels rond het gebruik van ballen. 

o Speel alleen met je eigen gemarkeerde ballen. 
o Raak de andere ballen niet aan met je handen (speel ze terug met je voet of racket). 
o Gebruik je eigen ballen aan jouw opslagkant. 

• Doe de kantwissel aan de tegenovergestelde zijden van het net. 

• Toeschouwers zijn niet toegelaten op het terrein. Dit uitgezonderd spelers jonger dan 12 jaar, die 
verplicht begeleid worden door een meerderjarige. 

NA DE WEDSTRIJD 

• Verlaat na je wedstrijd de Club zo snel mogelijk. 

• Neem aan het einde van je training of wedstrijd je afval mee. 

 

VEEL TENNISPLEZIER! 

DE RAAD VAN BESTUUR 


