Tilburg, 6 juli 2020
Beste leden,
Het kabinet heeft tijdens de laatste persconferentie van minister-president Rutte de
voorgenomen versoepelingen per 1 juli bevestigd. We gaan van een “intelligente lockdown”
naar “ruimte met regels”. Door deze versoepelingen kunnen we ook bij onze
tennisvereniging weer de huisregels aanpassen. Deze wijzigingen zullen ingaan vanaf
maandag 6 juli.
Lees onderstaande afspraken eerst goed door, voordat je naar het tennispark komt!
De wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in rood aangegeven.
We volgen nog steeds de richtlijnen van de NOC*NSF. De 1,5 meter regel tot personen van
18 jaar en ouder blijft van toepassing (behalve op de tennisbaan) en het is belangrijk dat
iedereen zich aan de hygiënemaatregelen van het RIVM houdt.
De richtlijnen zijn opgesteld conform het protocol “verantwoord sporten” van het NOC*NSF
en de aanvullende richtlijnen van de KNLTB. Via onderstaande link kun je het volledige
protocol “verantwoord sporten” lezen:
https://corona.knltb.nl/media/sqmp10fe/protocol-verantwoord-sportennocnsf.pdf?ts=637287771109430000
We hebben er alle vertrouwen in dat iedereen hier zich weer aan gaat houden. Zorg er
samen voor dat we stappen vooruit kunnen blijven zetten en voorkom een terugval!
Hieronder de punten die aan bod gaan komen:
1. Algemene hygiëne- en gezondheidsmaatregelen
2. Jeugd en vrij spelen
3. Aanpassing regels voor het reserveren / afhangen van een tennisbaan
4. Husselen op dinsdagavond, vrijdag- en zondagochtend
5. Algemene aandachtspunten op en naast de baan
6. Handleiding “Hoe reserveer ik een baan?”
1. Algemene hygiëne- en gezondheidsmaatregelen
Gebruik te allen tijde je gezonde verstand.
• Kom niet naar L.T.C. Bijstervelden bij (milde) symptomen van het coronavirus. Of
wanneer iemand in het huishouden benauwdheidsklachten of koorts heeft.
• Kom niet naar het tennispark bij een positieve test op het coronavirus. Graag dit (op
vertrouwelijke basis) melden bij het bestuur van de vereniging als je in de 2 weken voor
de positieve test nog op de tennisbaan gestaan hebt.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens het tennissen klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging,
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen!

•
•
•
•
•

Vermijd drukte
Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na een bezoek aan onze
tennisvereniging
Ga voordat je naar de tennisvereniging komt, thuis eerst naar de wc
Schud geen handen
Spelers (alle leeftijdsgroepen) hoeven geen 1,5 meter afstand te houden binnen het
speelveld. Voorafgaand en na afloop van de training, vrij tennissen en/of wedstrijd
dienen spelers van 19 jaar en ouder wel 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
Toeschouwers zijn weer toegestaan en houden ook 1,5 meter afstand van anderen.
Uitzondering: jeugd tot en met 18 jaar. Zij hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te
houden.
2. Jeugd en vrij spelen

Jeugdleden mogen zonder toezichthouder vrij komen tennissen. Ze moeten hiervoor wel
vooraf een baan reserveren via het digitaal afhangsysteem via de website of ClubApp of een
baan afhangen op het afhangbord in het clubhuis. In punt 3 staan de nieuwe regels voor het
afhangen van een baan.
Ouders van jeugdleden mogen het tennispark weer op om te komen kijken bij een training,
wedstrijden of als kinderen vrij gaan tennissen. Ook zij houden wel 1,5 meter afstand tot
andere mensen van 19 jaar of ouder.
3. Aanpassing regels voor het reserveren / afhangen van een tennisbaan
We willen iedereen zoveel mogelijk de kans geven om te komen tennissen, maar we moeten
ook rekening houden met de beschikbare banen en de drukte op het tennispark.
De volgende regels gelden voor het digitaal afhangen en afhangen via het afhangbord:
•

•
•
•
•
•
•

•

Je kunt maximaal 2x per week op voorhand digitaal reserveren, waarvan 1x per dag.
Vaker tennissen mag, maar daarvoor moet je op de oude manier afhangen (= pasjes door
het afhangbord halen en daar een baan en tijd kiezen).
Ga je singelen, dan reserveer je een baan voor 45 minuten.
Ga je met 3 mensen tennissen, dan reserveer je ook een baan voor 45 minuten.
Ga je dubbelen, dan reserveer je een baan voor 60 minuten.
Boekingen kunnen voortaan op ieder kwartier starten (bijv. 9.00, 9.15, 9.30 en 9.45 uur).
Het aantal personen en de namen van de personen van de reservering moeten
overeenkomen met de mensen die op de baan staan.
Je kunt op voorhand alleen baan 3 (als er geen training is), baan 5 en baan 6 digitaal
reserveren. Als je op een andere baan wilt tennissen, moet je in het clubhuis op de oude
manier afhangen (= pasjes door het afhangbord halen en daar een baan en tijd kiezen).
Het is de bedoeling om bij beide manieren van afhangen zoveel mogelijk aan te sluiten
op de vorige reservering op die baan.

•

•

•
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Als je toch niet kunt, moet je je digitale boeking annuleren. Dit kan
tot 30 minuten voor aanvangstijd.
Je moet een digitale reservering minimaal 15 minuten van te voren op het afhangbord
bevestigen. Dit doe je door een pasje van een van de speler(s) van de reservering door
het afhangbord te halen en de reservering te bevestigen. Ben je te laat (bijv. 5 minuten
van te voren) dan is je reservering geannuleerd. Deze baan komt dan vrij om via het
afhangbord afgehangen te worden.
LET OP: bij voorkeur ook overdag je digitale reservering op het afhangbord bevestigen.
En ook het afhangbord gebruiken als je niet vooraf reserveerde. Het is dan misschien niet
zo druk op het tennispark, maar omdat dan bij een geconstateerde Corona-besmetting
iedereen traceerbaar is, is het voor de eigen veiligheid om te bevestigen dat je bent gaan
spelen. Graag dus even doorlopen naar de hal en je pasje gebruiken op het afhangbord
om je reservering te bevestigen of een baan via het afhangbord af te hangen.
Je kunt op iedere vrije baan zowel dubbelen (60 minuten) als singelen (45 minuten).
Na afloop van je reservering kan je op de desbetreffende baan blijven tennissen, als deze
niet door andere leden afgehangen wordt. Word je wel van de baan gezet, dan kun je
(indien gewenst) weer opnieuw afhangen op het afhangbord. Je reservering kan pas
ingaan 15 minuten nadat je eerste reservering afliep.
Het afhangbord moet i.v.m. de hygiëne regels na elk gebruik gereinigd worden. Als je
het afhangbord gebruikt hebt, zorg je er zelf voor dat je het afhangbord schoon
achterlaat voor de volgende gebruiker. Bij het afhangbord staan schoonmaakspullen om
te gebruiken.
4. Husselen op dinsdagavond, vrijdag- en zondagochtend

Voor de leden zonder een vast tennisgroepje, nieuwe leden en leden die husselen gewoon
gezellig vinden, is het fijn dat er vanaf 6 juli nog steeds gehusseld kan worden. Via
onderstaande link kun je alles lezen over de verschillende husselmomenten:
https://www.ltcbijstervelden.nl/nieuws/informatie_husselen_-_juli_2020/8671acf1-5a864e4b-84e1-899806f0659e
Als je wilt komen husselen, MOET je je van tevoren aanmelden via het mailadres:
afhangen@ltcbijstervelden.nl . Vermeld in het onderwerp van de mail ‘aanmelding hussel’.
Aanmelden voor de hussel blijft belangrijk, omdat we dan de namen kunnen registeren van
de aanwezige leden i.v.m. indien nodig een coronacheck.
Vermeld verder in de mail je naam en welke dag je wilt komen husselen en in welke ronde of
rondes je wilt spelen. Je kunt tot de dag van tevoren aanmelden.
Op vrijdag- en zondagochtend is het mogelijk om tussen de 2 husselrondes samen een
drankje te nuttigen in het clubhuis.

5. Algemene aandachtspunten op en naast de baan
Het is voor alle leden mogelijk om op alle dagen tussen 9:00 en 23:00 uur een baan te
reserveren, rekening houdend met banen die zijn gepland voor lessen. Het is niet mogelijk
om met een introducé(e) te komen tennissen.
Als je op het park bent:
- Je kunt het tennispark betreden door de ledenpas door de lezer van de toegangspoort te
halen.
- Kom je op de fiets voor training? Stal dan je fiets in de kleine stalling bij baan 1 en 2.
- Kom je op de fiets voor vrij tennissen? Stal dan je fiets in de fietsenstalling bij baan 3 + 4.
- Alle trainingen zijn op baan 1 t/m 4, zowel overdag als ’s avonds.
- Heb jij ’s avonds tennistraining? Wacht op het talud tussen baan 2 en 3 totdat de trainer
aangeeft dat je de baan op mag.
- Loop op het park steeds zoveel mogelijk rechts.
Op de baan.
Gebruik bij het tennissen alleen eigen materiaal en markeer je eigen ballen.
Het is i.v.m. de hygiëne regels niet de bedoeling om de vaste scoreborden op baan 1 en baan
6 te gebruiken. Geef geen handen en high fives.
Ga niet samen op het bankje zitten en wissel van baan met de klok mee.
Zijn jullie de laatste single of dubbel die op de baan staat en is Baan 7 niet open?
De verlichting gaat NIET automatisch uit.
Zorg dus dat jullie ook de verlichting van de banen uitdoen, of overleg even (maar op
gepaste afstand) met andere leden of de trainer wie hier voor gaat zorgen.
De lichtknoppen vind je in de gang bij de toiletten en het afhangbord.
Als we hier samen zorg voor dragen, kunnen we ook tot 23.00 uur op het park aanwezig zijn.
Als de ver(p)lichting vergeten wordt, zijn we genoodzaakt het tennispark eerder te sluiten.
Dat zou voor iedereen natuurlijk een domper zijn!
Als Baan 7 open is en er is bardienst aanwezig, dan zorgen zij voor het uitschakelen van de
baanverlichting.
6. Handleiding “Hoe reserveer ik een baan?”
Lees via onderstaande link hoe je op afstand digitaal een baan kunt reserveren en hoe je een
baan kunt afhangen via het afhangbord. Je vindt via de link ook de handleiding van de
ClubApp. Hoe je deze kunt downloaden, er op in moet loggen en welke functies de ClubApp
allemaal heeft.
https://www.ltcbijstervelden.nl/nieuws/hoe_reserveer_ik_een_baan__handleiding/f6005f8e-936e-4a32-a0af-61e9b9d1e39f
Neem bij vragen, opmerkingen of ideeën contact op.
Dit kan bij algemene vragen, opmerkingen of ideeën door te mailen naar het bestuur van
L.T.C. Bijstervelden via mailadres: bestuur@ltcbijstervelden.nl

Heb je specifieke vragen over het digitaal afhangen, afhangen via het afhangbord of over het
husselen, mail dan naar: afhangen@ltcbijstervelden.nl
Sportieve groeten!
Bestuur van L.T.C. Bijstervelden – Frank, John en Esther
Bestuur van Stichting L.T.C. Bijstervelden – Bert, Olaf en Jurgen

