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Dit coronaprotocol heeft tot doel om ons te kunnen laten sporten, waarbij we de kans op
onderlinge besmetting zo klein mogelijk houden. De gezondheid van onze leden staat voorop!
Aan de hand van de algemeen nu geldende coronamaatregelen en op basis van richtlijnen van de
KNLTB hebben we voor onze situatie dit protocol opgesteld. Dat betekent dat we, om aan de
regels te voldoen, een paar belangrijke wijzigingen moeten invoeren. De 3 belangrijkste
wijzigingen zijn:
1. Nieuw voor ons is dat het verplicht is om een baan van tevoren te reserveren. Alleen na een
reservering is tennissen mogelijk. Daarmee zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk mensen
elkaar treﬀen rondom de baan. Het is mogelijk om blokken van 1,5 uur te reserveren. Kom
daarbij op tijd, en niet meer dan 10 minuten voor de start. Na de anderhalf uur verlaten de
spelers weer het park.
2. De looprichting op de baan is met de klok mee. Bij het betreden van de baan zullen de spelers
van baan 2 links om naar achteren lopen om baan 2 te bereiken. De spelers op baan 1 zorgen
daarbij ook voor voldoende afstand voor hen.
3. De gezamelijke sleutels voor baan en schuur etc mogen alleen gebruikt worden met schone
handen, en moeten direct na ieder gebruik (openen/ afsluiten) direct teruggelegd worden op
de vaste plek.
We zullen zorgen dat er voldoende ontsmettingsmateriaal en zeep in het clubgebouw aanwezig is.
De tennislessen op de vrijdagavond worden door AA Sports volgens de KNLTB regels verzorgd.

Hoe reserveer je een baan?
Hiervoor is een instructie beschikbaar. In het kort gaat het als volgt:
Per week is er een spreadsheet met daarop de tijdsblokken waarop je een baan voor die week
kunt reserveren. Klik op een groen tijdsvlak van je keuze van baan 1 of baan 2, en je krijgt een
uitklapmenu. Zoek daarin je naam. Het vlak wordt nu oranje gekleurd. Vul ook de naam van je
medespelers in.
Let op: had je het rooster al een tijdje open staan op je computer, ververs dan de pagina om de
actuele bezetting te zien. Wijzig nooit gegevens die je niet zelf hebt ingevuld.
Heb je vragen of lukt de reservering niet? Neem contact op met Hans-Peter of Rutger.
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KNLTB Veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
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oﬃciële wedstrijden en compe>>es zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/
potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht
genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen;
blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeV. Als iedereen 24
uur geen klachten heeV, mag je weer sporten en naar buiten;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden posi>ef getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot
veer>en dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veer>en
dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besme[elijk was (volg hierin het advies van de GGD);
blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen
thuis na de uitslag van de test;
blijf thuis zolang je in thuisisola>e bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld;
ga direct naar huis wanneer er >jdens de sportac>viteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts;
houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden,
uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportloca>e;
douche thuis en niet op de sportloca>e;
vermijd het aanraken van je gezicht;
schud geen handen;
kom niet eerder dan >en minuten voor de sportac>viteit aan op de sportloca>e en ga direct daarna naar huis.
neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
verlaat direct na de sportac>viteit de sportloca>e.
Meld je al>jd af als je niet op de training komt als je wel wordt verwacht
volg al>jd de aanwijzingen op van de organisa>e, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
Reserveren van een baan verplicht
Jeugd tot en met 12 jaar mag vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder; geen maximaal aantal spelers per
baan.
Jeugd 13 tot en met 18 jaar mag vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder; maximaal 4 spelers per tennisen padelbaan.
Volwassen van 19 jaar en ouder mogen alleen 1 op 1 vrij spelen; zonder toezichthouder o Uitzondering: 2 op 2 vrij
spelen (dubbelspel) is alleen mogelijk met personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen.
Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan.
Er mag geen publiek komen kijken op het park. Dus ook geen ouders bij de tennisles van hun kinderen.
Ga >jdens het tennissen niet dichtbij elkaar zi[en (bankje of stoelen).
Geef geen high ﬁves.
Wissel van baanhelV met de klok mee.
Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.
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