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Bericht aan alle leden van Tennis & Padelclub Koksijde 
[03.05.2020] 

 

Boodschap van het Bestuur 
Het is zover!  Er kan weer gesport worden in Tennis & Padelclub Koksijde vanaf 4 mei.  En daar zal 
iedereen ongetwijfeld enorm blij mee zijn. 
Maar het is een uitdaging dat we met zijn allen de opgelegde regels strikt opvolgen.  Alleen op die 
manier kan gegarandeerd worden dat de versoepelde maatregelen niet vroegtijdig teruggeschroefd 
worden. 

We rekenen dan ook op jullie burgerzin om ons en de andere TCK-leden hierin niet te ontgoochelen. 
We willen ook benadrukken dat de gemeente Koksijde ons expliciet de toestemming gegeven heeft 
om beperkt open te gaan, op voorwaarde uiteraard dat we ons met zijn allen gedisciplineerd houden 
aan de richtlijnen, vooral de richtlijnen over social distancing (oa. minstens 1,5m afstand houden). 
Laten we samen ons steentje bijdragen in de strijd tegen Corona. 
Weet ook dat van zodra je de club betreedt, je akkoord gaat met de Play Safe & Go regels en dat je 
zelf verantwoordelijk bent voor eventuele overtredingen! 

 

Iedereen heeft de regels voor spelers, clubs en trainers kunnen nalezen.  Toch willen we een beperkt 
aantal regels speciaal onder jullie aandacht brengen, omdat we ze zeer belangrijk vinden! 
 

ALGEMENE REGELS 

☺ Dé belangrijkste regel is en blijft: respecteer de regels van social distancing. 

☺ Er wordt geen dubbel gespeeld, alleen maar enkel, zowel tennis als padel. 
☺ Online een terrein reserveren is verplicht. 

We verwijzen graag naar de handleiding op de website: tennis – padel. 
☺ Je speelt op één club, dat betekent dat je niet mag ‘vlinderen’ tussen verschillende clubs. 
☺ Het aantal vaste speelpartners is beperkt tot maximum 2!!  Je speelt steeds in dezelfde “bubbel” 

van 3 personen. 
☺ Spelers zijn enkel welkom op de club tijdens hun gereserveerd speelmoment. 

Je komt toe op het startuur en nadien ga je ook direct naar huis. 
Socializen op de club is niet toegestaan. 

☺ Om iedereen de kans te geven zijn favoriete sport te beoefenen adviseren we de leden om slechts 
1 uur na elkaar te reserveren. 

☺ Toeschouwers zijn niet toegelaten. 

☺ Kinderen onder de 12 jaar die les komen volgen moeten steeds begeleid zijn door een ouder, hetzij 
mama of papa.  Eénmaal het kind afgezet bij de trainer verlaat de ouder de club. 

☺ Kinderen onder de 12 jaar kunnen nooit zonder één van de ouders vrij sporten. 
☺ Verhuur of verkoop van ballen/rackets is niet toegestaan. 
☺ Het clubhuis is gesloten, ook de toiletten.  Ga voor je vertrekt thuis naar het toilet. 

De heren zijn solidair met de dames en urineren niet tegen een boom of een haag. 
☺ Er wordt gespeeld zonder verlichting. 
☺ Er zijn geen vuilbakken op de club: neem je afval mee naar huis, laat niets rondslingeren. 
☺ Verzamel niet met meerdere spelers tussen de tennisterreinen of de padelkooien. 

https://www.tennisvlaanderen.be/playsafeandgo-spelers
http://www.tckoksijde.be/nl/lid-worden/terrein-reserveren/verhuring-los-uur
http://www.tckoksijde.be/nl/padel/padelterrein-huren
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REGELS DIE GELDEN OP HET TERREIN 

☺ Speel met gemarkeerde ballen.  Markeer de ballen met een alcoholstift en maak duidelijke 
afspraken wie welke ballen in de hand mag nemen.  Elke speler speelt steeds met de eigen ballen. 

☺ Als speler raak je niets aan, behalve je eigen racket. 
☺ Doe de kantwissels aan de tegengestelde zijden van het net en met de klok mee. 
☺ Elke speler voorziet handschoenen om het sleepnet te gebruiken.  Het is niet toegestaan het 

sleepnet te gebruiken met de blote handen. 
☺ Was of ontsmet minstens 2 keer je handen: voor het spelen én na het spelen.  Neem bij voorkeur 

een eigen handgel mee. 
 

 


