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Clubreglement Oxaco tennis: 

Versie 06/01/2022 

Vooraf: 
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Het clubreglement: 

Wie kan reserveren?   
Enkel leden die het lidgeld voor het lopend seizoen hebben betaald, kunnen reserveren.  

 

Hoe reserveren? 
Reserveren doe je ofwel via de app van Tennis Vlaanderen (TV) ofwel via de website van TV. 

Je logt in met je lidnummer (of je emailadres) en je wachtwoord. 

Op deze pagina vind je per topic een handige video en een praktische handleiding terug. Zorg ervoor dat je de juiste 

video bekijkt voor het type reservatie dat je wil maken.  

Voor een enkelspel moet je 2 namen invullen. Voor een dubbelspel 4 namen. 

Zo je met 3 tennist, vul je 2 namen in. De 3e persoon mag mee spelen, mits hij/zij lid is van de club of er een 

vergoeding ‘gastspeler’ is betaald (zie verder ‘gastspelers’).  

Bij de start van het tennisseizoen organiseren we infomomenten waar we ook uitleg geven over de manier van 

reserveren. Kan je dan niet aanwezig zijn en heb je toch vragen over de club of … ? Mail dan naar 

secretariaat@oxaco-tennis.be met vermelding van je naam en telefoonnummer. 

Voor vragen m.b.t. het reservatiesysteem kan je  ook bij Tennis Vlaanderen terecht;  info@tennisvlaanderen.be of 

op werkdagen 8.30-16.30u: 02/5480300 – 16.30-21u 02/5480316. 

 

Wanneer kan je tennissen? 
Er zijn 5 tennisterreinen.  
De gravelterreinen (terreinen 4 en 5) zijn beschikbaar van april tot eind oktober. De all weather courts (terreinen 1 
tem 3) in principe het ganse jaar. Enkel bij ijzel, sneeuw kan er niet worden gespeeld. 
 
De terreinen beschikken over verlichting, zodat je kan spelen tot 23u. 
Er kan zowel op het uur als op het halfuur worden gereserveerd (bv. 9u, 13u30, ...). Je kan alle dagen reserveren 
van 8 tot 23u. 
 
Soms zijn terreinen gereserveerd door het clubbestuur, bv. voor kampen, lessen, interclub. 
Of zijn terreinen niet beschikbaar wegens onderhoud. 
 

Duurtijd reservatie? 
Je reserveert 1uur of 1,5 uur (90 minuten) = zowel voor enkel als dubbel. 
Uiteraard vragen we je zo je niet meer dan 1u wenst te tennissen, je 1u reserveert. 

Aandachtspuntjes bij reservatie: 
We vragen bij reservatie – indien mogelijk – geen 'gaten' te laten van een 1/2 uur en aaneensluitend te reserveren.  
Is er geen plaats meer en er wordt enkel gespeeld? Vraag de betrokkene of hij/zij niet wil dubbelen. Dit is ineens 
een manier om anderen te leren kennen!  

Een terrein komt vrij indien de persoon die niet reserveerde niet aanwezig is 15 minuten na de aanvang van het 
gereserveerde uur.  
 
Is er nadat je hebt gespeeld geen reservatie, dan mag je verder spelen, maximum tot de eerstvolgend reservatie. 
 

https://www.tennisvlaanderen.be/home
https://www.tennisvlaanderen.be/terreinreservatiesysteem-video
mailto:secretariaat@oxaco-tennis.be
mailto:info@tennisvlaanderen.be
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Wijzigen en annuleren van reservatie: 
Indien reservatie wijzigt, bv. uur, andere spelers, enkel i.p.v. dubbel, … pas reservatie aan!  

Indien je uiteindelijk toch niet kan, verwijder je reservatie, zodat anderen kunnen reserveren. 

Het is de persoon die de reservatie heeft gemaakt (staat vermeld als eerste persoon) die de wijziging kan 

aanbrengen of de reservatie verwijdert. 

Hoe dikwijls kan je reserveren en hoeveel op voorhand? 
Na het spelen, is je ‘actieve reservatie’ vervallen en kan je terug reserveren voor dezelfde dag, zelfs aansluitend.  
 
Een reservatie kan maximum 14 dagen op voorhand gemaakt worden.  
Je kan maximum 3 actieve reservaties hebben, max. 1 per dag.  
 

Het uitnodigen van gastspelers: 
Ieder lid kan één of meerdere personen uitnodigen = gastspeler(s).  
Je kan per beurt max. 3 personen uitnodigen. Zo je meer dan 3 personen uitnodigt, huur je een terrein. Zie verder 
onder ‘huren terrein’. 
Voor het uitnodigen van een gastspeler betaal je €6/uitnodiging/gastspeler. Op het moment van reservering word 
je gevraagd om de betaling direct online te regelen. Zonder betaling kan je GEEN gastspeler uitnodiging. Zo 
uiteindelijk de afspraak niet kan doorgaan, schrap je reservatie. Je krijgt dan de gedane betaling automatisch terug. 
 
Meestal wordt er met 2 of 4 personen getennist, waarbij 1, 2 of 3 personen op uitnodiging kunnen komen en de 

betaling hiervan gebeurt via de reservatie (zie hierboven).  

Indien je met 3 tennist waarvan 1 persoon een ‘gastspeler’, doe je vooraleer je tennist de betaling van de gastspeler 

door €6 over te schrijven naar BE28 0018 7682 5920 Oxaco tennis met in de mededeling de naam van de gastspeler 

en datum en uur uitnodiging.  

Zo je iemand uitnodigt, ben je als lid verantwoordelijk o.m. voor de toepassing van het clubreglement. Graag 
speciale aandacht voor het dragen van correct schoeisel door de gastspeler (geen diepe inkervingen). 
Een persoon kan max. 3x per seizoen (van 01/03 tem 28/02) worden uitgenodigd. 
 

Verhuur van terreinen aan leden, ….: 
Oxaco tennis verhuurt haar tennisterreinen sporadisch aan scholen, aan leden (die bv. een groep vrienden of 
collega’s willen uitnodigen) of aan personen die eens willen ‘proeven’ van onze club.  
Wil je van deze mogelijkheid gebruik maken? Mail dan minimum 1 week vooraf naar algemeen@oxaco-tennis.be. 
Er wordt dan bekeken of dit kan. Je betaalt €12/terrein/uur. 
 

Wijziging reservaties door de club: 
De club kan reservaties wijzigen, bv. omdat er een clubactiviteit wordt georganiseerd. Uiteraard wordt dit maximaal 
vermeden. 
 

Parking:  
Je neemt bij de inrit aan de sporthal (rechts – kant Borsbeek) en rij je rechts naast de sporthal naar achter tot 

helemaal achteraan en parkeer daar je wagen, fiets, ….. (foto’s zie onderaan dit document) 

mailto:algemeen@oxaco-tennis.be
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Kledij en schoeisel:  
Tennisschoenen (geen schoeisel met diepe inkervingen) en tenniskledij zijn verplicht bij het betreden van de 

tennisterreinen.  

 

All weather terreinen: terreinen 1 tem 3 
Betreed deze enkel met propere schoenen (ontdaan van gras, modder, zand, gravel). Veeg daarom grondig je 
voeten vooraleer het terrein te betreden of (nog beter) wissel je tennisschoenen pas aan wanneer je het terrein 
betreedt (en niet in de wagen of in de kleedkamer).  
 

Zorg terreinen: 
Keer na het tennissen het terrein én de lijnen (met lijnborstels). Keer STEEDS, ook als de tennissers na jou zeggen 
dat dit niet hoeft.  Keer ook het deel buiten de terreinen en ook de strook tussen de terreinen. Zo voorkomen we 
mos- en grasgroei.  
Keer de velden in cirkelvorm van buiten, startend buiten de buitenlijn, naar binnen; en eindigend aan de 
opslagplaats (in het midden). 
 
Terreinen 4 en 5 zijn gravelterreinen. Betreed deze (na regen of besproeiing) pas nadat er geen plassen meer op 
staan of de gravel nog blinkt (water is dan nog niet voldoende ingedrongen).  
 

Het cafetaria is open: 
o    tijdens de week van 11 tot 22.30u. 
o    op zaterdag, zon- en feestdagen: van 10 tot 18u. 

Kleedkamers: 
De club beschikt over 2 kleedkamers (met douches), kleedkamer 7 voor dames en 8 voor heren. 
Deze zijn open van 9 tot 23u. 
Tijdens het 'winterseizoen' (01/11 tot 31/03) kunnen de kleedkamers niet worden gebruikt. 

Verlichting (en gebruiksaanwijzing): 
De verlichting bedien je ZELF.   
De schakelaars van de verlichting bevinden zich in de kleedkamer van de dames (= nr. 7). Er hangt een 
gebruiksaanwijzing bij. Gelieve deze STRIKT te volgen.  Aandachtspunten zijn: 

https://oxaco-tennis.azurewebsites.net/media/23bfnmio/gebruiksaanwijzing-verlichting.pdf
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 Doe enkel de verlichting aan die nodig is (ofwel knop 1 en 2= terreinen 1, 2 en 3 ofwel knop 2 = terreinen 4 
en 5 ofwel knop 1 en 2 = al de terreinen). 

 Diegene die de verlichting heeft opgezet, doet deze uit, tenzij er nog andere spelers zijn. In dat geval 
spreekt hij/zij met deze af wie de verlichting uit doet. Zeker niet vergeten. Zo niet blijft de verlichting een 
ganse nacht aan! Niettemin, zo je laat tennist, met verlichting, kijk steeds wanneer je stopt of je de laatste 
bent. Zo ja, doe de lichten uit! 

 Eens verlichting uitgedaan moet je 10’ wachten om de lampen terug aan te doen.  

 Doe de deur van kleedkamer 7 steeds terug dicht (in slot), zodat deze niet terug open waait. 

 Betreedt de kleedkamer niet zo er dames zich op dat moment omkleden (douchen). 
 

Besproeiing (en gebruiksaanwijzing): 
Besproeiing is enkel nodig voor terreinen 4 en 5. Niet voor terreinen 1 tem 3 (‘all weather courts’). 
In principe zorgt Capenberg hiervoor. Maar dit lukt niet altijd. Indien de terreinen te droog zijn mag je zelf sproeien.   
Het sproeien is niet moeilijk. Het is semiautomatische systeem. De bediening bevindt zich in het sproeikot, naast 
kleedkamer 7 (deur staat open). HIER vind je de instructies. 
 
Na het sproeien moet je wachten op de terreinen te betreden zolang er plasvorming is en er plaatsen zijn waar de 
gravel nog blinkt (water nog niet voldoende ingedrongen).  
 

Privacyverklaring: 
Tennisclub Oxaco VZW hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. HIER vind je 
de privacyverklaring van de club. 
 

Recht op afbeelding: 
Elk lid geeft aan de tennisclub de toelating om in het kader van de activiteiten van de tennisclub afbeeldingen van 
hem/haar te maken, alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de tennisclub. 
Elk lid heeft evenwel het recht om, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk 
moment in te trekken.  
 

Aanvulling en wijziging: 
Alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, vallen onder de bevoegdheid van het bestuur. Tennisclub Oxaco 
VZW  kan dit reglement steeds aanpassen.   

Het bestuur heeft het recht dit reglement te wijzigen. Het reglement wordt vermeld op de website en hangt ook uit 
op de club (prikbord). 

Heb je bemerkingen of vragen? Mail dan naar algemeen@oxaco-tennis.be. Ook meldingen van ‘tekortkomingen’ 
terrein bv. de droog, losliggende lijn, … mag je hier melden. 

https://oxaco-tennis.azurewebsites.net/media/qe2fq2mx/handleiding-beregeningsinstallatie.pdf
https://oxaco-tennis.azurewebsites.net/media/wpgleb0e/privacyverklaring-oxaco-tennis.pdf
mailto:algemeen@oxaco-tennis.be


 

6 clubreglement Oxaco tennis 2022 

Wegbeschrijving (met foto’s) naar parking achteraan:   

zie hieronder !!
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