
 

Huishoudelijk 

Reglement    
 

- Het betreden van de sportvloeren is uitsluitend toegestaan met ter plaatse omgewisselde pantoffels of sportschoenen 

met aangepaste zolen. 

 

- Roken, eten, drank en het gebruik van kauwgom is niet toegelaten in kleedkamers, spelersgangen en de sportzalen. 

Enkel drank uit plastic flessen met afsluitbare dop, is toegestaan in de grote hal. 

 

- Laat geen afval rondslingeren in de sporthal of kleedkamers, ruim dit op in de voorziene afvalbakken. 

 

- De kleedkamers worden als volgt ter beschikking gesteld: 

        15 min. voor de aanvang van training of les 

        25 min. na het einde van de training of de les. 

 

- Gastspelers meegebracht door leden worden slechts 3x toegelaten en zullen vervolgens 2€, 3€ en 4€ dienen te beta-

len om verzekerd te zijn. 

 

- Al naargelang er teveel spelers zijn voor het aantal velden dat beschikbaar is, zal er op de eerste plaats dubbelspel 

gespeeld worden. Biedt dit geen oplossing, wordt er door iedereen 2 sets gespeeld naar 21 punten. Dit systeem biedt 

de mogelijkheid iedereen te laten spelen, maak er geen misbruik van! 

 

- Loop nooit over een andere baan heen of achterlangs tijdens een rally. Wacht tot de rally is 

afgelopen en loop dan snel langs de achterkant van de baan. 

 

- Geef eerlijk en duidelijk aan of de shuttle in of uit is, en alleen voor jouw kant van het net, 

nooit voor de andere kant. Als de shuttle deels op de lijn valt dan is hij in.  

 

 

- Gun je tegenstander het voordeel van de lichte twijfel , maar wees niet te edelmoedig. Stel bij twij-

felgevallen voor om het spel vanaf de service over te spelen. 

 

- Maak bij een nederlaag geen excuses, en gedraag je niet verwaand bij een overwinning. Schud me-

kaar zeker de hand na elke match. 

 

 

- Help mee als er iets gedaan moet worden binnen de club. Stel zelf het net recht indien dit nog 

niet gebeurd is.  

- Breek de netten af wanneer je als laatste de velden gebruikt. 

- In ieders belang, respecteer zowel het materiaal van iemand anders als dat van de sporthal.  

- Is er iets stuk, verwittig dan het bestuur of de eigenaar.  

- Plastiek shuttels na gebruik terug opbergen in de clubkast.  

- Veren shuttles die niet meer bruikbaar, niet op het veld laten rondslingeren, maar in de vuilbak. 

 

 

   - Indien je klachten hebt over iets, strooi het niet rond maar ga met je problemen naar het  

   bestuur, die een oplossing zullen trachten te vinden.  

 
 

En vooral: Amuseer u 

 

 

 

 


