
 

Beste leden, 
Goed nieuws! Per 1 juli is vrij tennis weer toegestaan voor alle leeftijdsgroepen. Als bestuur hebben 

wij besloten om het advies van de KNLTB en NOC*NSF volledig op te volgen. 

Om veilig te kunnen sporten moeten we ons uiteraard houden aan de bekende richtlijnen van het 
RIVM, anderhalve meter afstand houden en bij klachten thuis blijven. 
Op basis hiervan heeft de KNLTB specifieke richtlijnen voor tennis opgesteld.  
 
Op de baan 

• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben op de baan. 

Tijdens trainingen en in het spel bij wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te 

worden gehouden. Dus in een rally bij een dubbel geldt de 1.5 meter afstand niet, maar 

een high five en handen schudden doen we nog even niet.  

• Een toezichthouder voor jeugd is niet meer nodig. Jeugd kan dus zelf weer tennissen 

zonder toezichthouder. 

• Bij trainingen is er geen maximum aantal spelers per baan meer. De leraar houdt altijd 

1.5 meter afstand tot de leerlingen. 

• Vooraf een baan reserveren via de Club App hoeft niet meer en vervalt dan ook per 1 

juli. 

• Husselen is per 1 juli weer toegestaan. 

 

Op het tennispark 
• Voorafgaand en na afloop van het tennissen dienen spelers van 19 jaar en ouder wél 

1,5 meter afstand tot elkaar te houden. 

• Het clubgebouw is open zodat er, indien nodig, gebruik gemaakt kan worden van het 

toilet en de verlichting van de baan aan/uitgezet kan worden. Graag nog wel thuis 

omkleden en douchen. 

• Tot nader order mag de kantine niet gebruikt worden (geen koffie zetten ect.). 

Hierover volgt later meer nieuws. 
 
 
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 anderen en de gezondheid 
van anderen. Houd u zich niet aan bovenstaande regels dan benadeelt u niet alleen uzelf maar ook 
anderen van de tennisvereniging met de kans dat wij het tennispark weer moeten sluiten. 

 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur T.V. Ter Spille 

  
  

    

  


