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Regels i.v.m. corona 
 
Van: Bestuur TV Het Wooldrik 
Aan: Leden TV Het Wooldrik 
Laatste wijziging: 14 december 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. 

• Als je 18 jaar of ouder bent: 

o Dubbelen is niet toegestaan. Reserveer dus alleen met 2 spelers een baan. 
o 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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