
Richtlijnen voor het tennissen vanaf 11 mei 2020 & uitleg afhangen 

Na het goede nieuws van afgelopen week vind je hieronder de richtlijnen en 
gedragsregels voor het vrij kunnen spelen en het reserveren van banen op ons park. 

Deze richtlijnen zijn in samenspraak gemaakt met de KNLTB en de gemeente Alphen 
aan den Rijn. Wij verzoeken eenieder kennis te nemen van deze richtlijnen en je 
hieraan te houden. De gemeente heeft al aangekondigd dat er regelmatig controle op 
de naleving zal plaatsvinden. Als bestuur hechten wij er grote waarde aan dat 
iedereen zich aan de onderstaande gedragsregels en richtlijnen houdt zodat wij het 
park ook de komende tijd open kunnen houden voor het tennisspel. 

We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken 
en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de 
gezondheid van anderen.  

Trainingen voor volwassenen kunnen ingepland worden met maximaal 4 spelers per 
baan, de trainer houdt toezicht op het naleven van de richtlijnen.   

 
Veilig de baan op principes 
•Vanaf 13 jaar, houd altijd 1.5 meter afstand van elkaar.  
•De vereniging is alleen open voor vrij spelen (mits er van tevoren een baan is 
gereserveerd) en trainen. De kantine, het terras en de kleedkamers zijn gesloten.  
•Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan 
gereserveerd hebben en/of training hebben.  
•Er mag geen publiek komen kijken op het park. Dus ook geen ouders bij de 
tennisles van hun kinderen. 
 
Richtlijn voordat je gaat spelen 
•Iedereen moet vanuit huis, digitaal of per telefoon, een baan reserveren. 
•Volwassenen van 19 jaar of ouder mogen alleen een baan reserveren voor 1 op 1 
vrij spelen.  

 Uitzondering: 2 op 2 vrij spelen (dubbelspel) is alleen mogelijk met     
personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen. 

•Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze. 
•Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek. 
 
Richtlijnen tijdens het spelen 
•Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen). 
•Geef geen high fives. 
•Wissel van baanhelft met de klok mee. 
•Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan. 
 
Richtlijnen na het spelen 
•Ga na het spelen direct naar huis. 

 

 



Hoe kan ik een baan vooraf, thuis bv, afhangen?  

Het afhangen van een baan kan met behulp van de KNLTB ClubApp (indien je deze 
geïnstalleerd hebt) of via de website van Tehado.nl 

 via KNLTB CLUB APP  

Kies onderin het menu voor 'Spelen'. Kies vervolgens een dag, tijd, een baan en 
voeg een speler(s) toe. Na het bevestigen ontvangen de spelers die betrokken zijn bij 
deze reservering een notificatie per mail. 

via WWW.TEHADO.NL  

Leden kunnen inloggen via de button rechtsboven in het 
scherm: Vervolgens via tab “Baan afhangen” en de groene button hiervan de 
gewenste gegevens invullen. 

Als je vragen en/of opmerkingen hebt over bovenstaande clubregels kun je deze 
uiteraard stellen aan de voorzitter Jac de Geus. 

Wil je meer weten over de werking van het afhangsysteem stuur dan een bericht 
naar carladeruiter@ziggo.nl of bel/app 06-106 32 176 
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mailto:carladeruiter@ziggo.nl
http://www.tehado.nl/mijn

