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Regels i.v.m. corona 
 
Van: Bestuur TV Het Wooldrik 
Aan: Leden TV Het Wooldrik 
Laatste wijziging: 16 oktober 2020 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
We hebben deze regels opgesteld om het risico van verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. 

Allereerst gelden de meest recente KNLTB richtlijnen voor Tennis, deze zijn op verschillende plekken op het tennispark 

opgehangen, en staan op pagina 2 van dit document. 

 

We hebben de volgende extra regels: 

• Toeschouwers zijn op het tennispark niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders. 

• Kom 5 minuten vóór je baanreservering of tennisles begint. 

• Het is niet toegestaan om op het tennispark aanwezig te zijn zonder baanreservering. 

• Raak op het tennispark zo min mogelijk contactoppervlakken aan. Je hoeft de baan na gebruik niet te vegen.  

• De kleedkamers en wc’s zijn gesloten. 

• Het terras en de kantine zijn gesloten. 

• Verlaat na het tennissen direct het tennispark. 

 

Vrij tennissen: 

• Voor vrij tennissen moet je vooraf via de KNLTB ClubApp een baan reserveren. 

 
• Baanreserveringen zijn mogelijk voor de tijdsduur van 50 minuten en starten op het hele uur. 

• Annuleer je baanreservering in de app als je besluit dat je toch niet komt tennissen. 

• Dubbelen is toegestaan. 

• Als je 18 jaar of ouder bent: Maak geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, 

ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives 

en wissel met de klok mee. 

 

Corona-coördinatoren: 

• Binnen onze vereniging is de 1e corona-coördinator Rien Brouwer, telefoon: 06-15307649, e-mail: 

mkbrouwer@kpnmail.nl, en de 2e corona-coördinator is Coen Beltman, telefoon: 06-55355768, e-mail: 

info@tennisschoolcoenbeltman.nl. 

• Volg de regels en aanwijzingen van de corona-coördinator / tennisleraar op. Bij niet-opvolgen van de regels en 

aanwijzingen lopen we als vereniging het risico dat het tennispark weer volledig gesloten wordt. 

• We hebben de volgende sanctie voor niet-opvolgen van de regels en aanwijzingen: het lid is tijdelijk niet welkom 

op het tennispark. De termijn wordt bepaald door het bestuur. 
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Richtlijnen voor Tennis

• Was je handen voor en na het spelen
• Schud geen handen en geef geen high fives

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt:  

 neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38°C)
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten

Hygiëneregels

- Betreden van het terrein op eigen risico -

Samen verantwoord de baan weer op. Geniet ervan!

Gebruik alleen 
eigen materiaal

Geen maximale groepsgrootte

Groepsgrootte max. 4 spelers  
per baan (excl. trainer)

Geen maximale groepsgrootte

Groepsgrootte max. 4 spelers per baan

Volwassenen vanaf 18 jaar - trainen (binnen & buiten) Volwassenen vanaf 18 jaar
vrij spelen (binnen & buiten)

Kom alleen op 
afspraak of met een  

(digitale) reservering

Clubhuis, douches,
kleedkamers en

kantine zijn gesloten

Ga bij het tennissen  
niet samen op het 

bankje zitten

Ga na het tennissen 
of padellen meteen 

weer naar huis

Wissel van baanhelft 
met de klok mee

1.5 meter

Kom op de 
afgesproken tijd, 

maximaal 5 minuten 
van tevoren

Houd altijd 1.5 meter 
afstand tot iemand 
anders als je 18 jaar  

of ouder bent

Geen fysiek contact

13 jaar of ouder?

1.5 meter1.5 meter

Trainer aanwezig

Draag indoor,  
buiten de baan een 

mondkapje

1.5 meter1.5 meter1.5 meter

Trainer aanwezig

Jeugd tot 18 jaar - Trainen (binnen & buiten) Jeugd tot 18 jaar - Vrij spelen  
(binnen & buiten)
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