Sneller dan verwacht mogen we allemaal weer tennissen. Wel onder strikte voorwaarden.
Vanaf morgen 11 mei zijn de banen weer open voor iedereen die een baan heeft gereserveerd.
Hieronder volgen enige regels waar we ons met z’n allen aan dienen te houden.
Richtlijnen gebruik tennisbanen TVVS (geldig vanaf 11 mei 2020)
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Het is noodzakelijk om vanuit huis met behulp van de KNLTB club-app een baan te reserveren
(tot 3 dagen vooruit). Heb je geen baan gereserveerd, dan mag je niet naar het park komen.
Downloaden van de club-app kan via: www.knltb.club/functionaliteiten/clubapp
Voor volwassenen geldt dat er (voorlopig) alleen gesingled mag worden !
Dubbelen mag alleen, wanneer het om personen uit hetzelfde huishouden gaat. Bijv. ouders
met kinderen.
Volwassenen kunnen vanaf ’s morgens 9 uur tot ’s avonds 23 uur tennissen. Daarna wordt
het park afgesloten.
De kinderen t/m 12 jaar en de jeugd van 13 t/m 18 jaar kunnen alleen vanaf ’s middags 15
uur tot 18 uur tennissen. Dit omdat er een toezichthouder verplicht aanwezig moet zijn.
Het is niet nodig om je aanwezigheid te bevestigen op het inlogscherm in de hal. Dit om te
voorkomen, dat de 1.5m-regel niet in acht gehouden kan worden. We gaan er van uit, dat dit
niet tot problemen leidt.
Speelrondes zijn drie kwartier. Men kan 2x per dag een reservering plaatsen. Het is niet de
bedoeling 1.5 uur achter elkaar te reserveren, iedereen moet de mogelijkheid hebben om te
tennissen. Wanneer er geen reservering na je eigen tijdslot staat, mag je natuurlijk
doorspelen.
De kantine, het terras en de kleedkamers zijn gesloten. Na het spelen is het gewenst direct
naar huis te gaan. Socialisen is helaas nog niet toegestaan. Voor nood zijn de 2 toiletten in de
hal open en kan hiervan gebruik gemaakt worden. Houd dan wel de gepaste afstand van
1.5m van elkaar.
De algemene looproute is “tegen de klok in” rond het clubhuis. Dus bij binnenlopen van het
park rechtsaf en bij vertrek langs het grasveld.
Gedragsregels op de baan:
o Niet dicht bij elkaar op het bankje.
o Geen “high fives”.
o Wisselen van baanhelft: met de klok mee.
o Gebruik de scoreborden niet.
o De baan hoeft niet gesleept te worden.
o Neem je ID bewijs mee; neem je KNLTB/TVVS bondspasje mee !
Daarnaast adviseren we iedereen de hygiëne maatregels in acht te nemen (Algemene
richtlijnen van het RIVM; basis: protocol verantwoord sporten van het NOC/NSF):
o Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
o Blijf thuis, wanneer je de afgelopen 24u koorts of benauwdheidsklachten heb gehad.
Ook wanneer je (milde) symptomen van neusverkoudheid en/of hoesten hebt gehad
o Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten
jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
o Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
o Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
o Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
o Douche thuis en niet op de sportlocatie;
o Vermijd het aanraken van je gezicht;

o
o

Schud geen handen;
Kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en
ga direct daarna naar huis.

Samengevat geldt voor de verschillende groepen:
(Informatie over de trainingen ontvang je via Tennispromotor – Remy)
Doelgroep
Jeugd t/m 12 jaar

Jeugd vanaf 13 t/m 18 jaar

Volwassenen vanaf 19 jaar

Trainen
Volgens planning
Trainer aanwezig
Geen maximale groepsgrootte
Volgens planning
Trainer aanwezig
Neem 1.5m regel in acht
Maximaal 4 spelers per baan
Volgens planning
Trainer aanwezig
Neem 1.5m regel in acht
Maximaal 4 spelers per baan

Vrij spelen
Alleen tussen 15 en 18 uur
Toezichthouder aanwezig
Geen 1.5m afstand
Alleen tussen 15 en 18 uur
Toezichthouder aanwezig
Neem 1.5m regel in acht
Maximaal 4 personen per baan
Gehele dag (van 9 tot 23 uur)
Zonder toezichthouder
Neem 1.5m regel in acht
Maximaal 2 spelers per baan,
dus alleen singelen
Mogelijk vanaf 1 juni
opschaling naar 4 spelers per
baan (alleen als dit vanuit de
overheid wordt vrij gegeven)

Gezinnen (personen uit
eenzelfde huishouden)

-

Dubbelen mag

We kunnen tennis weer leuk maken bij TVVS, wanneer we ons allemaal aan de richtlijnen houden.
Spreek elkaar er op aan, wanneer dit nodig is. Tips en adviezen zijn welkom. Zeker ook voor de
periode, wanneer er weer meer kan en mag. Geef deze door aan iemand, die er mogelijk wat mee
kan of op één van de onderstaande mailadressen.
Heel veel tennis plezier !!
voorzitter@tvvs.nl
secretariaat@tvvs.nl
jeugdcommissie@tvvs.nl
communicatie@tvvs.nl
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