
 

Seizoen 2020 ven 4 mei tot 31 october 
 

*** 
Ten gevolge van de beslissing van de regering om het tennisspel met 2 spelers vanaf 4 mei, en 

onder zekere voorwaarden, toe te staan en volgens de aanbevelingen van Tennis Vlaanderen 

vind u hieronder de stricte maatregelen, genomen door de raad van Bestuur, waaronder de leden 

van Linkebeeksport tennis zullen mogen spelen. 

 

Om zeker te zijn dat u de hieronder te vinden voorwaarden hebt gekregen en gelezen, vragen wij 

u ons deze mail terug te zenden met de vermelding « Gelezen en goedgekeurd »  

 

Richtlijnen 
 

 

Van 4 tot 17 mei: de leden mogen slechts per 2 spelen (enkelspel) 

Vanaf 18 mei en tot nader order: dubbelspel toegestaan (4 spelers)  

 

Terreinreservaties: uitsluitend online via www.tennisonline.biz vanaf het moment 

dat uw inschrijving is gevalideerd. U krijgt dan een mail met uw gebruikerscodes. 

 

Tot 8 juni  mogen alleen de leden spelen. Geen uitnodigingen of gasten dus tijdens 

die periode. 

 

Om social distance te kunnen respecteren zullen slechts drie banen beschikbaar 

zijn (banen 2,4,5) voor de leden. Deze banen zullen niet 2 uur na elkaar bezet 

kunnen worden (zelfs als ze niet na uw beurt gereserveerd zijn).  

 

 

 Het spel wordt gestopt om het uur 50 min om het terrein te kunnen vegen. 

Daarna wordt het terrein verlaten om het uur 55 min om zo contact met de volgende 

spelers te vermijden.  

 Programeer een alarmsignal op je GSM, horloge,… 

 

 

Sluiting van het hek : het hek moet altijd gesloten zijn en blijven voor en na uw 

komst. U zal dus de code van het hangslot voor die periode per mail krijgen. We 

vragen u om niemand toegang tot de site te geven tijdens uw aanwezigheid. Dwz 

http://www.tennisonline.biz/


 

Richtlijnen 
 

dat u en uw partner de enige zijn die binnen mogen.  

 

Bijdragen en inschrijvingen Tennis Vlaanderen:  de leden die zich voor het 

seizoen wensen in te schrijven, dienen het bijgesloten formulier in te vullen en het 

ons terug te zenden (met een pas-type zwart/wit of kleuren foto) per mail naar  

secretariat@linkebeeksport.be of per post naar volgend adres: Brouwerijstraat, 110 

– 1630 Linkebeek. U kunt het ook gewoon in de bus van de club steken (die staat in 

de parking.  

 

Zodra het lidgeld en het bedrag van de verzekering Tennis Vlaanderen op onze 

rekening zijn gestort en zodra wij in het bezit zijn van het ingevulde formulier, zal het 

secretariaat het nodige doen om het lid in te schrijven bij TV. Gezien de huidige 

situatie, zal het misschien bij TV ietsje langer kunnen duren. Bedankt alvast voor uw 

begrip.  

 

 

Het speelplein blijft tot nader order gesloten.  

 

De tennisschool herneemt haar activiteiten op 4 mei uitsuitend voor privélessen 

(coach + 2 lesvolgers). Wat de groepslessen betreft : verdere informatie zal volgen 

zodra het programma  vastgesteld is, ism de tennisschoolverantwoordelijke. 

Raadpleeg daarvoor onze site www.linkebeeksport.be. 

 

Kinderen van minder dan 12 jaar, voor wie een terrein is gereserveerd, mogen 

uitsluitend vergezeld worden door één ouder. Geen ander persoon wordt op de club 

toegestaan. 

 

 

 

Play Safe & GO 
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Play Safe & GO 
 

 

Was je handen voor  en na het spelen. 

 

Het dragen van een masker is verplicht om de club te betreden en er te 

circuleren. Je kunt het natuurlijk tijdens het spelen afnemen. 

 

We raden je aan om handschoenen, desinfecterende gel en doekjes mee te 

nemen om besmetting te voorkomen. Er zal een desinfecterend product op de 

terreinen beschikbaar zijn. 

 

 

Ontsmet de deurklinken van het terrein en van het ingangshek bij het 

binnengaan en bij het vertrek.   Laat de deur van het terrein op een kier. Het hek 

bij de parking moet altijd gesloten blijven. Het hek aan de Brouwerijstraat blijft 

voorlopig gesloten. 

 

 

Markeer je ballen en rakets. Gebruik uitsluitend je eigen ballen om het ruilen 

met je partner te voorkomen. Raak de ballen van je partner niet aan. 

 

Het vegen met het sleepnet na het spelen blijft verplicht. We raden je aan om 

daarbij handschoenen te dragen.  

 

Gebruik de sproiers niet. 

 

Het clubhuis, de kleedkamers en de toiletten blijven gesloten (houd daar 

rekening mee).  

 Gebruik uitsluitend je eigen handdoek. 

 

 

Beperk je aanwezigheid op de club. Kom op het startuur van je spel en verlaat 

daarna meteen de club. Er is geen mogelijkheid om ergens of aan een tafeltje te 

blijven zitten.  

 

Kruis elkaar niet tijdens de kantwisseling. 



 

Play Safe & GO 
 

 

Tik de rakets tegen elkaar voor het groeten. Vooral geen handshakes, of 

omhelzingen.  

a 

Al de vuilbakken zijn gesloten. Neem je eigen afval mee. Laat niets achter. 

 

Zorg voor 1,5 meter social distance. 

 

Wij willen niet « gendarme gaan spelen » en rekenen dus op je burgerzin en 

verantwoordelijksheidgevoel. We geven ons wel het recht om je identiteit na te gaan als je op 

de club bent. Wij hebben inderdaad vastgesteld  dat sommigen de club betraden en op de banen 

stonden te spelen en dat zonder net… Wat natuurlijk verboden is. We danken je voor je begrip. 

Weet ook dat de politie regelmatig rondes doet om het naleven van de regels te constateren. 

Indien dit niet het geval is, zullen zij niet aarzelen om te verbaliseren.   

 

Gezien de omstandigheden zal elke inbreuk op deze regels kunnen leiden tot een 

onmiddelijke schorsing. Zover willen wij niet komen, daarom dringen wij er op aan dat iedereen 

deze maatregelen strict toepast.  

 

Gelieve ons het volgende te doen toekomen:  

- Per omgaande  uw instemming met de vermelding « gelezen en goedgekeurd » 

- Het inschrijvingsformulier met een pasfoto van alle leden die zich inschrijven 

- Zo spoedig mogelijk,de betaling van het volledig lidgeld. 

 

Wij hadden voorzien om, tijdens de, op 2 april 2020 geplande, Algemene Vergadering, het lidgeld 

te herzien. Deze heeft, wegens lockdown, niet kunnen doorgaan. Daarom blijft het lidgeld 

voorlopig identiek aan dat van 2019. Het tarief zal niet verminderd worden ondanks het feit dat 

het seizoen niet op 15 april heeft kunnen beginnen, maar pas op 4 mei . Wij rekenen dus op uw 

begrip en uw solidariteit in deze, voor de club (maar ook voor anderen), moeilijke periode. 

Dank u voor uw steun! 

 



 

Zodra wij,uw formulier hebben gekregen, schrijven wij u in bij Tennis Vlaanderen en krijgt u van 

ons uw gebruikerscodes om een terrein te reserveren. De reservatieregels blijven hetzelfde als in 

2019. 

 

 

De Raad van Bestuur 


