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Inlichtingen voor 

nieuwe leden 

ACTIVITEITEN 

Na het open tornooi 

(begin juni) is er ie-

dere week op 

w o e n s d a g  e e n 

vrouwenavond en op 

donderdag  een   

mannenavond; dan 

wordt er van 20u tot 

22u  gedubbe ld .   

Iedereen is welkom, zeker de nieuwelingen 

vermits dit een goede mogelijkheid is om de 

andere clubgenoten te leren kennen en dub-

belervaring op te doen. Deelname is gratis.  

Natuurlijk zijn er ook nog meerdere activi-

teiten zoals Jean Peeters Cup, Sezoenscup, 

clubtornooi, nachten van Bocholt, … Meer 

info krijg je via email of kan je vinden op 

onze website. 

 

 

VRAGEN? 

Met vragen kan je steeds terecht bij één van 

de bestuursleden of bij Dominique, de    

uitbater van de tenniskantine.  

 

 

WELKOM 

Tennisclub Bocholt 

TC BOCHOLT VZW 

wenst jullie veel 

tennisplezier! 
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Eerst en vooral hartelijk welkom bij onze     

tennisclub. Hierbij enkele inlichtingen om je 

alvast een beetje op weg te helpen. 

 

 

LIDGELD 

Om je zonder 

problemen te kun-

nen aansluiten bij 

Tennis Vlaanderen 

hebben we vol-

gende gegevens 

n o d i g :  n a a m ,     

g e bo o r t e da t u m , 

adres, telefoonnum-

mer en emailadres. 

Email is een must 

aangezien alle communicatie van de club en 

Tennis Vlaanderen via email loopt. Eens je 

lidgeld gestort is en je alle gegevens hebt 

doorgegeven, ontvang je een email van Tennis 

Vlaanderen die dienst doet als lidkaart. Deze 

email bevat de noodzakelijke gegevens om te 

kunnen inloggen op de site van Tennis Vlaan-

deren.  Inloggen op Tennis Vlaanderen is nodig 

om terreinen te reserven, in te schrijven voor 

tornooien/clubtornooien.  

 

Inlichtingen 

GRATIS LESSEN 

Ieder nieuw lid heeft recht op 5 gratis lessen 

gegeven door één van onze gediplomeerde 

trainers. Na betaling van je lidgeld zal één van de 

trainers contact met je opnemen om de datums 

van de lessen af te spreken. De lessen worden 

steeds gegeven in groepjes van 4. Wil je samen 

met vrienden of vriendinnen deze lessen volgen, 

laat dit dan weten bij je inschrijving. 

 

TERREINRESERVATIE 

Een handleiding om een terrein te reserveren 

kan je vinden op de site van Tennis Vlaanderen 

(speler en ouder > mijn tennisvlaanderen > 

infotheek). Als lid van TC Bocholt mag je 

BUITEN zoveel spelen als je wil (volgens de 

clubregels). Natuurlijk zijn er regels nodig zodat 

iedereen de kans heeft om te komen tennissen. 

Iedere reservatie voor een enkelpartij duurt 1 

uur. Voor een dubbel mag je 2 uur na elkaar 

reserveren. Je kan telkens maar 1 keer reserv-

eren; een volgende reservatie kan pas als de 

vorige voorbij is. 

Het is niet toegestaan om met niet-leden te 

komen tennissen. Wil je dit wel doen dan be-

taal je op voorhand het terrein voor het niet-lid 

aan de uitbater.  Elk lid mag per tennisseizoen 

maximal 3 keer één of meerdere niet-leden 

uitnodigen. Dit kan enkel op vrijdag. Reserv-

eren gebeurt via de uitbater.  Mogen we ook 

vragen om niet onder een andere naam te re-

serveren. Bij misbruik behouden wij ons het 

recht om reservatie(s) te verwijderen.  Heb je 

vragen over het reservatiesysteem, neem dan 

contact op met Lizet Tool (0473/95.07.53).  

 

Wil je BINNEN (in de tennishal) spelen,  dan 

moet je daarvoor extra betalen. Leden van TC 

Bocholt  hebben recht op speciale tarieven. 

Info over de prijzen kan je verkrijgen bij Lizet 

Tool of de uitbater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het spelen borstel je de terreinen tot tegen 

de draad. Speel ook steeds met ten-

nisschoenen. Andere type schoenen  vernielen 

de terreinen. Lege drankflesjes en dopjes horen 

thuis in de aanwezige vuilnisbakken. 
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