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Senioren mogen weer tennissen: alleen enkelspel is toegestaan
Vanmiddag heeft de gemeente onze richtlijnen voor fase 2 goedgekeurd voor het
tennissen van ook de senioren. Op onze banen mogen al onze leden, onder
voorwaarden, vanaf dinsdag 12 mei, 18.00 uur weer met elkaar tennissen en dat
is goed nieuws natuurlijk! Met z’n allen moeten we de veiligheid waarborgen,
zodat de gezondheid voorop blijft staan. We moeten ons daarom houden aan
onderstaande nieuwe richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ook te vinden op ons park.
Onze banen zijn voor jeugd van 13 t/m 18 jaar, na telefonische reservering,
opengesteld op onderstaande tijden:
 Maandagmiddag van 16.00 uur – 18.00 uur
 Woensdagmiddag van 15.00 uur – 17.00 uur en
 Vrijdagmiddag van 16.00 uur – 18.00 uur
Seniorleden mogen, alleen na telefonische reservering, tennissen (alleen
enkelen) op alle dagen tussen 8.00 uur en 23.00 uur
Conform de richtlijnen van de KNLTB en de gemeente mag er alleen worden
getennist onder de volgende voorwaarden:
 Voor iedereen geldt: blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van
de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, verhoging (vanaf 38 C°), verlies van reuk/smaak.
 De banen moeten voor zowel de jeugd als voor de senioren, altijd worden
gereserveerd. Reserveren kan alleen telefonisch tussen 17.00 uur en 19.00 uur
bij de corona-verantwoordelijke Ruud Drent (06-51016404). Een ieder die een
baan reserveert, conformeert zich aan de richtlijnen.
 Zonder reservering van een baan is het niet toegestaan op het park aanwezig te
zijn.
 Senioren spelen met max. 2 personen per baan. Uitzondering hierop is: 2 op 2 vrij
spelen (dubbelspel). Dit is alleen mogelijk, als al deze 4 personen uit hetzelfde
huishouden komen en samen onder één dak wonen.
 Jeugdleden in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar mogen met max. 4 spelers per
baan tennissen. Het tennissen van de jeugd vindt altijd plaats onder toezicht van
een toezichthouder. De banen worden geveegd door de toezichthouder.
 Jeugdleden en seniorleden mogen per keer, maximaal 1 vriend(in) meenemen die
(nog) geen lid is van onze vereniging.
 Ouders/verzorgers hebben geen toegang tot het park tijdens het jeugdtennis.
 In de oefenkooi wordt door max. 1 persoon gespeeld.
 Neem altijd 1,5 m afstand in acht en wissel van baanhelft met de klok mee.
 Er wordt getennist met eigen gemarkeerde ballen, met eigen materiaal en er
wordt alleen gebruik gemaakt van eigen bidon met water en handdoek.
 Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje) en geef geen high
fives.
 Omdat geen gebruik gemaakt mag worden van scoreborden, zijn deze niet
geplaatst.
 De kantine, toiletten, kleedkamers en het terras zijn gesloten.
 Reinig alle objecten die aangeraakt zijn zoals deurklinken e.d. Maak daarbij
gebruik van de desinfectans en papieren handdoekjes die onder het afdak staan.
 Houd je aan de looproute (aangegeven met gele pijlen) op het park.
 Ga na het spelen direct naar huis.

NIEUWSBRIEF

NR. 3

mei 2020

TENNISVERENIGING KOLHAM
pagina 2

Kortom: alle leden hebben een grote verantwoordelijkheid om de richtlijnen goed
uit te voeren. Daarom doet de KNLTB een beroep op ieders medewerking. Dat
geeft verenigingen de tijd om tennis in de 1.5 meter samenleving goed te
organiseren en de drukte op de club te controleren. Iedereen, vrijwilligers, trainer
en spelers kunnen dan wennen aan de nieuwe situatie op het park en de banen.
Geleidelijk aan wil de KNLTB opschalen en streeft ernaar om het dubbelen vanaf 1
juni weer mogelijk te maken op de verenigingen. Uiteraard is dit afhankelijk van de
situatie ter plaatse en de ontwikkeling van het COVID-19 virus in ons land.

Lessen (8x) vanaf 20 mei t/m 8 juli
Vanaf woensdagavond, 20 mei is het weer mogelijk om met trainingen te starten.
Met onze trainer Daniëlle Koetje zijn 8 data vastgelegd. Dit zijn:
woensdag 20 mei, 27 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni, 24 juni, 1 juli en 8 juli.
Deze 8 lessen, waarin je met 8 personen les krijgt, kunnen we aanbieden voor 56
euro. De lessen beginnen om 19.00 uur en afhankelijk van de aanmeldingen
worden er lesuren toegevoegd op de woensdagavond.
Je kunt je vanaf nu t/m 16 mei aanmelden door deze mail te beantwoorden of via
tennisverenigingkolham@live.nl

De laddercompetitie 2020
Met het opstarten van onze laddercompetitie willen we nog wachten totdat we in
alle categorieën weer mogen tennissen. De KNLTB verwacht dat na 1 juni de
voorwaarden zullen worden versoepeld en dat er dan ook weer gedubbeld kan
worden.
Maar om dan ook direct te kunnen starten is het prettig voor Reinier en Tekla, als
organisatoren van de ladder, dat dan ook al de spelers en koppels bekend zijn. Dus
jullie kunnen je nu t/m 24 mei opgeven voor de ladder 2020, door deze mail te
beantwoorden of via tennisverenigingkolham@live.nl

