
Vragenlijst TC Smash 2020 

 

Algemeen 

 

 
 

Infrastructuur 

 

 
 

Opmerkingen 

/ 

In het begin liggen ze goed naar het einde van het seizoen liggen ze iets minder 

Plein 3 en 4 blijven helaas wat langer nat als het geregend heeft tov 1 en 2 

1 of 2 terreinen extra zou wel fijn zijn 

Gravel in Opoeteren is fijner om op te spelen . 



All wheater courts voor mij geen meerwaarde tov 2 gravelterreinen. Gravelterreinen in prima 

staat de laatste jaren, top. 

Eventueel grote klok op de pleinen zou leuk zijn. 

Binnenpleinen zou een aanwinst zijn. 

Soms wat weinig gravel? 

 

 
 

Opmerkingen 

 

Nooit gebruikt 

Werken niet goed. Vervelende kranen. 

Eventueel termostatische kranen. 

Water is soms te warm in de douches 

Geen idee 

De douches zijn niet optimaal 

Temperatuur van de douches moeilijk te regelen. 

Soms ruikt het er niet al te fris. 

douches mogen eventueel vernieuwd worden. De douches liefst gesloten/dicht maken. 

poetsen kan beter/beurtrol vrijwilligers? 

 



 
Opmerkingen 

 

Iets meer banken plaatsen bv langs de beek bij terrein 5/6 

Geen fijne banken. Tussen pleinen 1en 2 en pleinen 3 en 4 zouden van die verhoogde banken 

moeten staan zoals in Bocholt. 

Klein speeltuig, zandbak voor de kleintjes zou ook leuk zijn. 

Een buitenklok zou handig zijn 

Eventueel nog kiezels tussen terrein 2 en 3 vervangen door tegels..., klein speeltuintje voor de 

kids? 

Veel te veel koterij. 

Suggesties: speelhoekje voor jonge kinderen 

Heel is gedateerd 

 

 

 



Opmerkingen 

 

Terug meer aanbieding van eten 

Nooit binnen geweest 

Bediening is afwachten 

Kan pas beoordeeld worden indien barmensen dit enkele jaren doen. Het eten bij interclub, 

initiatief WKmenu 2018, .. 

was 2 jaar geleden (Pierrot) beduidend beter dan traiteur Jaeken en de barman van vorig 

seizoen! Variatie in drank (bv ice tea green) is de laatste jaren verbeterd: houden zo. 

aanbod te klein, en niets speciaals. Geen hapjes, soms slechte service 

De nieuwe uitbater is er … nieuwe mogelijkheden … nieuwe kansen ... . 

De uitbater van vorig jaar was misschien de beste keus maar voor de rest zeer tevreden 

Volgens mij prima barman gevonden voor 20-21. Indien mogelijk op zelfstandige basis laten 

uitbaten = meer engagement en variatie. 

Zou leuk zijn moest er af en toe meer afwisseling zijn in de dranken. De laatste jaren vaak goede 

baruitbaters die gestopt zijn of stop gezet. Het zou leuk zijn om met iemand voor een paar jaar 

verder te kunnen. En ook iemand waarbij de keuken zo goed was als bij Pierro. 

veel wisseling van wacht doet vragen rijzen, waarom? is niet (altijd) open. laatste jaar geen eigen 

keuken, is niet leuk voor interclub ploegen of tijdens een sporadisch terrasbezoekje in de zomer. 

vb na een fietsuitstap of zo 

Meer kleine hapjes aanbieden voor bij de drank 

Verbetering is in zicht. 

Ik hoop dat er met Rik terug wat sfeer in komt. Kijken er al naar uit. 

dit gaat over het vorige seizoen 

ondermaats aanbod in bieren en andere dranken / geen snacks of tapas ... 

afgelopen jaar wat minder, maar met Rik Schols komt dat dit jaar zeker goed!! 

Bediening kon vorig jaar veel beter. 

Nieuwe uitbater is mij bekend maar heeft nog niet mogen bedienen.Is ok 

 

  



 

Vaste reservaties 

 

 
Geef je motivatie hiervoor 

 

nog geen gebruik van gemaakt 

De reden om in Neeroeteren te spelen. Zeker weten dat je terecht kunt 

Geen mening reserveer altijd vrije uren 

Maak hier geen gebruik van 

Nooit problemen hiermee gehad. We hebben altijd op onze gewenste tijd kunnen spelen. 

Begrijp dat het nodig is, gezien het aantal terreinen versus het aantal leden 

Voor mij persoonlijk is dat leuk maar voor veel mensen is het niet evident om elke week op een 

vast uur te kunnen tennissen 

Heel fijn om een wekelijks vast tijdstip te hebben. Nadeel is dat je niet je voorkeur tijdstip krijgt. 

is eerlijk voor iedereen 

Goed systeem indien de pleinen cobsequent vrijgegeven worden wanneer mensen niet kunnen. 

Strenger optreden bij lege terreinen. 1 gravelplein ter vrije reservatie open houden (niet de 

matten). 

Is in orde 

Een veel gehoorde commentaar is dat '' de gevestigde waarde '' al sinds jaar en dag telkens 

dezelfde en mooie uren hebben vast staan . Maar daar kan ik niet over oordelen omdat ik nog 

maar 2 jaar tennis . 

geen mening, nog geen gebruik van gemaakt, kom meestal door de dag met de kinderen. 

Prima, online en max 1 vaste reservatie per lid. 

Vaak is er weinig mogelijkheid om nog eens zo te gaan tennissen en als je dan op de club komt 

liggen vaak pleinen leeg. 



Is niet altijd mogelijk om op vastgelegd uur te tennissen. 

Het zou gemakkelijk zijn om als trainer zelf meerdere pleinen te kunnen reserveren, groter limiet 

per week. 

er gaat niets boven een vaste tennisavond. 

je kan met een groep afspraken maken voor het hele seizoen. je weet, die avond is er tennis. 

anders is het rondbellen, dan reserveren hopen dat iets vrij is enz. 

ook de uitbating weet welke avond welke groep kom en kan hierop inspelen. 

Makkelijk voor teams 

nog niet gebruikt, pas lid 

Meer sanctioneren als ze vaker niet afmelden 

Ieder jaar opnieuw hebben de leden die er al lang zijn hun vaste baan. Zou een soort beurtrol in 

moeten zijn. 

Zouden dit jaar ook graag vast reserveren. Vanuit Stokkem even komen kijken of plein vrij is, is 

onbegonnen werk. Vaste reservatie= we moeten gaan😉 

Als je niet kan gaan je reservatie annuleren 

vaak kan je hierdoor moeilijk een wedstrijdje plannen in de avonduren 

Strenger optreden indien men het plein niet laat vrijzetten indien men niet komt. Misschien 

werken met gele en rode kaart. Dan is men verwittigd bij een volgende niet vrijzetting en bij rood 

de vaste reservatie kwijt. 

wordt optijd doorgestuurd en gevraagd! 

Op voorwaarde dat er tijdig afgemeld wordt indien er niet kan gespeeld worden!! 

Geen probleem mee 

loopt toch lekker 

 

Wat zou je graag aangepast zien worden aan het huidig systeem van vaste 

reservaties 

 

Als je niet kan komen plaats open zetten 

Reserveren in niet verplicht, velden die vrij zijn mogen gebruikt worden mits ze niet gereserveerd 

zijn. Mensen die reserveren krijgen voorsprong op de mensen die vrij spelen. 

Niets 

Vaste reservatie tot Max 20.00u daarna iedereen de mogelijkheid geven te reserveren van week 

tot week 

is goed voor mij 

Strenger optreden wanneer men een avond niet geannuleerd heeft terwijl het terrein leeg is 

(rekening houdend met weersomstandigheden) 

niets 



1. Beter toezien dat ook effectief de baan vrij gegeven wordt als de vaste reservatie niet kan door 

gaan . Niet kunnen spelen of geen les geven … de baan vrijgeven aub ! 

2. Iedereen speelt graag op fijne uren . Mss ook iedereen daar de kans voor geven . 

Afschaffen en iedereen mogelijkheid geven om bv max 2 a 3 reservaties te maken 

Vrij reserveren via VTV 

sneller beslissing of het nu wel of niet kan op de aangevraagde uren. 

ieder jaar zelfde verhaal, ja, maar moeten nog bekijken ,,,,, het systeem gaan we 

aanpassen,,,wordt mogelijk anders,,,,,kunnen nog niets beloven,,,,, iedereen moet kunnen 

spelen,,,,,, enz 

Idem als hierboven 

Laat de vaste reservatie iedere week bevestigen na het spelen. Dag erna niet bevestigd, plein 

wordt vrijgegeven voor anderen. 

Zie boven. 

beteren controle op spelers die niet komen opdagen na vaste reservatie 

geen idee 

 

 

Activiteiten 

 

 



 
Activiteiten jeugd 

 

 
 

 



Wintertennis 

 

 
 

 
 

Padel 

 

 
Diverse initiatieven, official, helpende handen 



 

 

 
App Tennisvlaanderen 

 

 
 



 
 

 


