
  
 

Reservaties & gedragscode op de terreinen 

 
A.  Algemeen 

 

• Na aanmelding in Recrean kunnen alle leden spelen voor zover zij gereserveerd hebben 

of voor zover er terreinen beschikbaar zijn. 

• De reservatie moet door de speler gebeuren via het online-reservatiesysteem of 

telefonisch op de nummers 055/31 93 00 en 0471/89 70 16 vooraleer te spelen! 

• Tijdens het jaarlijks Open tornooi, het Open Jeugdtornooi en het clubfeest op 15 augustus 

kan er niet gereserveerd worden. Spelen kan dan enkel als er terreinen beschikbaar zijn 

en na afspraak met de aanwezige tornooileider. 

• Speelbeperking: leden jonger dan 16 jaar kunnen in de weekdagen NIET reserveren na 20 

uur; er kan wel gespeeld worden mits de velden vrij zijn bij aankomst. 

 

Bij interclub- en andere tennisactiviteiten worden in principe 2 terreinen vrijgehouden voor de 

leden. 

De kleedkamers in Recrean kunnen vrij gebruikt worden door de leden van T.C.O. 

  

B. Vast zomeruur 

Meerdere spelers kunnen onderling afspreken om het hele zomerseizoen een vast uur te spelen. 

In de praktijk betekent dit dat deze spelers hun recht op reservatie verliezen en slechts op andere 

dagen kunnen spelen voor zover terreinen beschikbaar zijn. 

• T.C.O. leden kunnen voor het hele zomerseizoen één tennis uur vast reserveren aan de 

prijs van € 25 per terrein. Hiertoe worden slechts 4 terreinen beschikbaar gesteld. 

• Reservatie en betaling via overschrijving. 

• Normale lidgelden blijven van toepassing. 

• Enkel in de week van het Open Tornooi, Racketlon en het Open Jeugdtornooi kan de 

reservatie opgeschort worden. 

 

C.  Spelen met niet-leden 

 

Als algemene regel geldt dat niet-leden GEEN TOEGANG hebben op onze terreinen tenzij ze 

uitgenodigd worden door een T.C.O.-lid. (max 3x) 

• De uitgenodigde speler dient € 7,5 te betalen per uur in Recrean, moet van buiten de regio 

zijn en elders bij Tennis Vlaanderen zijn aangesloten. 

• Elk T.C.O.-lid kan maximaal 3 spelers uitnodigen per seizoen. (Misbruik!) 

• Aanmelding, inschrijving en betaling gebeurt in Recrean mits betalingsbewijs! 

 

Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden. Gelet op controles 

van de tennisbond is het aangewezen steeds uw Tennis Vlaanderen-affiliatienummer te kennen. 

Dit wordt je meegedeeld per mail door Tennis Vlaanderen bij je (eerste) aansluiting. 

 

 



 

 

 

D. Gedragscode op de speelterreinen 

 

1. Na het spelen, terreinen vegen met de beschikbare sleepnetten, altijd in een omtrekkende 

beweging om de toplaag binnen het terrein te houden. 

 

2. Sleepnetten terughangen aan de voorziene haken. Laat ze zeker niet liggen op de 

sproeikoppen. Veegborstels terug in hun houder. 

 

3. Gooi afval in de voorziene vuilnisbakken; laat het niet achter op het terrein! 

 

4. Verzorg uw tenniskledij. Bij interclubwedstrijden en andere competitiewedstrijden is 

tenniskledij verplicht. 

 

5. Speel met tennisschoeisel. Jogging, basket en andere sportschoenen zijn verboden 

aangezien deze schade veroorzaken aan de terreinen. 

 

6. Stap nooit over het net bij een kantwissel. 

 

7. Gedraagt u correct op een tennisterrein. Tennis is een individuele sport die een zekere 

concentratie vraagt; roepen en brullen kan niet. Heb respect voor de andere spelers. 

 

8. Indien u bepaalde breuken opmerkt of herstellingen nodig acht, verwittig dan Jan 

Vercammen of een bestuurslid. Probeer de schade niet zelf te herstellen. Kom niet aan de 

sproei-installatie. (te melden bij  voorzitter@tc-oudenaarde.be)  

 

9. Speel op het door u gereserveerde terrein of op het terrein dat u wordt toegewezen. 

 

10. Sluit het poortje bij het verlaten van het terrein. 

 

11. Borstel uw schoenen vooraleer Recrean binnen te gaan. 

 

12. Bij regen en onweer mag er niet gespeeld worden om schade en ongevallen te 

voorkomen. 

 

13. Verplaats het terreinmeubilair niet a.u.b. 

 

14.  Vraag aan de bar Recrean om de verlichting te doven als je klaar bent met spelen. 

 

 

 

 

WIJ REKENEN OP DE MEDEWERKING VAN ALLE SPELERS 
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