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De ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus laten het toe dat per 1 juli 2020 een 

verdere verruiming van de maatregelen mogelijk is. In verband met COVID-19 is door 

NOC*NSF, VSG en alle sportbonden een Algemeen Protocol Verantwoord Sporten opgesteld. 

Dit protocol wordt ieder keer aangepast zodra de maatregelen worden bijgesteld. Door de 

KNLTB wordt dit algemeen protocol aangevuld met specifieke richtlijnen voor tennis. 

Door het bestuur van TV Meerhoven zijn deze richtlijnen vertaald in een aantal regels die 

gelden op het tennispark van T.V. Meerhoven. Dit document is onderhevig aan 

aanpassingen. Op www.tvmeerhoven.nl vind je altijd de meest actuele versie van dit 

document. Als je nog vragen hebt kun je contact opnemen met Jan Vosselman, mobiel: 06 

2422 5679, email: Bestuur@TVMeerhoven.nl. 

Deze regels hierna gelden vanaf 1 juli tot nader order en zijn erop gericht de veiligheid van 

sporters, leraren, vrijwilligers en toeschouwers te waarborgen. 

Hierna worden de volgende regels gegeven: 

➢ Veiligheid- en hygiëne regels voor iedereen 

➢ Specifieke regels omtrent vrij tennissen 

➢ Specifieke informatie voor ouders, verzorgers en toeschouwers 

➢ Specifieke instructies paviljoen en terras 

 

Veiligheid- en Hygiëneregels voor iedereen 

➢ Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

➢ Blijf thuis als je klachten hebt zoals, neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts 

en laat je testen;  

➢ Ga direct naar huis wanneer er tijdens je bezoek aan het tennispark klachten ontstaan 

zoals: neusverkoudheid, loopneus, (licht)hoesten, keelpijn, niezen, benauwdheid, 

verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; 

➢ Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een 

bewezen COVID-19 patiënt blijf dan ook thuis; 

➢ Houd 1,5m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten); 

➢ Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tijdens 

het vrijspelen op de baan. Buiten de baan dient iedereen (spelers en publiek) van 18 en 

ouder wel 1,5 meter afstand tot elkaar te houden; 

➢ Vermijd drukte; 
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➢ Ga voor dat je naar het tennispark komt thuis naar het toilet. Het toilet op het park is 

open, echter probeer het gebruik van het toilet op het tennispark te vermijden;  

➢ Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek tennispark;  

➢ Schud geen handen en geef geen high fives; 

➢ Kom in sportkleding naar het tennispark. T.V. Meerhoven heeft besloten de kleedkamers 

vooralsnog gesloten te houden. Je kunt dus ook nog niet douchen; 

➢ Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek; 

➢ Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen); 

➢ Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel 

van of naar een sportactiviteit gaan; 

➢ Geforceerd stemgebruik of zingen langs en op de baan is niet toegestaan; 

➢ Houd je aan de algemene hygiëneregels van het RIVM; 

 

Specifieke regels omtrent vrij tennissen: 

➢ T.V. Meerhoven houdt vast aan de verplichting een baan te reserveren dan wel vooraf 

online via de ClubApp dan wel via het digitaal afhangbord op de club;  

➢ Wil je binnen een uur gaan spelen, dan is het helaas niet meer mogelijk een baan online 

te reserveren. Afhangen via het digitaal afhangbord op de club kan dan nog wel. Overtuig 

je echter vooraf thuis, via de clubapp, ervan dat er banen vrij zijn op het tijdsstip dat je 

wil spelen; 

➢ Een online reservering hoef je niet te bevestigen op het digitaal afhangbord, je kunt 

direct de baan op; 

➢ Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze; 

➢ Veeg/sleep na het tennissen de baan, dit is gewoon toegestaan; 

➢ Houd je aan de veiligheid- en hygiëne regels voor iedereen (zie hierboven); 

 

Specifieke informatie voor ouders, verzorgers en toeschouwers 

➢ Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen en 

dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;  
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➢ Houd je aan de veiligheid- en hygiëne regels voor iedereen (zie hierboven); 

 

Specifieke Instructies paviljoen en terras 

➢ Blijf thuis als je milde klachten hebt , zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, lichte 

hoest of  verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; 

➢ Houd ten alle tijden 1,5 meter afstand; 

➢ De veiligheid- en hygiëne regels voor iedereen gelden voor het hele park, dus ook in het 

paviljoen en op het terras (zie hierboven); 

➢ Vul thuis je bidon met water; 

➢ Volg de aangegeven looproutes op het tennispark, zowel in het paviljoen als buiten; 

➢ In het paviljoen en op het terras zijn enkel zitplaatsen, geen staanplaatsen; 

➢ In het paviljoen wordt alleen drinkwaren en snoep verkocht; 

➢ Maak voor- en na gebruik van een tafel, deze tafel zelf schoon met behulp van de 

aanwezige schoonmaakmiddelen; 

➢ Maximaal 1 persoon per tafel doet de bestelling aan de bar; 

➢ Maximaal 1 persoon brengt na afloop de gebruikte glazen ed. terug naar de bar; 

➢ Maak na gebruik van het toilet deze schoon met behulp van de aanwezige 

schoonmaakmiddelen; 

➢ De bardienst is aanspreekpunt bij vragen, echter eigen verantwoordelijkheid staat 

voorop; 

 

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! 
 


