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Algemene (RIVM) regels: 
• ben je 18 jaar en ouder: houdt 1,5 meter afstand van anderen; 
• was vaak je handen; 
• nies je in je elleboog en gebruik je papieren zakdoekjes; 
• bij klachten blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen; 
• heeft een huisgenoot koorts (nog niet getest), heeft je huisgenoot corona of ben je in 
nauw contact (geweest) van een corona patiënt: blijf thuis en volg de GGD richtlijnen; 
• ontwikkel je klachten terwijl je op het tennispark bent, ga gelijk naar huis. 
• woon je in de buurt dan is het advies: kleed je thuis om en douche thuis; 
 

Op ons tennispark: 
• is desinfectiemiddel beschikbaar o.a. bij binnenkomst van het park; 
• is de looproute aangegeven met tape en bordjes; 
• zijn beide hekken naar de tennisbanen geopend;  
• de stoelen en de tribune zijn kijkplekken; denk aan de 1,5 meter afstand; 
• rondom de banen mag je staand kijken, denk hierbij aan de 1,5 meter afstand. 
 

Op de baan: 
• hoeft tijdens het spelen geen rekening te worden gehouden met de 1,5 meter afstand; 
• schudden we geen handen en geven we geen high fives; 
• houden we ons aan het KNLTB-protocol (zie poster). 
 

In en rondom het clubhuis gelden de volgende regels: 
• Elke speler of bezoeker zal worden verzocht om een gezondheidscheck 
in te vullen digitaal door middel van het scannen van een QR code, hij/zij 
wordt verzocht om tevens zijn contact gegevens achter te laten 
(contactgegevens achterlaten is niet verplicht), indien niet haalbaar laat dan 
je gegevens achter bij de toernooicommissie; 
• voor alle baanspelers zal een tafel met stoelen gereserveerd worden; 
• je wordt verzocht om te gaan zitten; 
• tafels en stoelen mogen niet worden verschoven; 
• bestellingen worden zoveel mogelijk aan tafel opgenomen en worden aan tafel 
geserveerd indien dit niet het geval is kun je je bestelling door middel van looproute opnemen 
bij de bar en weer plaats nemen op de plaats waar je zat; 
• betalingen vinden zoveel mogelijk aan tafel plaats zowel pin als contant;  
• in de kleedkamers maximaal twee personen tegelijk om de 1,5 meter afstand zoveel 
mogelijk te waarborgen. 
 

Laten we met z’n allen ons aan de regels houden, spreek elkaar erop aan en volg aanwijzingen op! 

#tennisinslagharen #prinssport #tvslagharen 


