Corona Update 15 oktober 2020
Beste leden,
Het kabinet heeft extra maatregelen aangekondigd om de snelle stijging van het aantal
coronabesmettingen een halt toe te roepen. Deze maatregelen gaan 14 oktober om 22.00 uur in en
gelden voorlopig voor de komende 4 weken. Over 2 weken maakt het kabinet de balans op en bepaalt
dan het vervolg van de maatregelen. De KNLTB heeft besloten om de Competitie 2020 per direct te
beëindigen, zowel voor de jeugd als de senioren. De aanvoerders hebben inmiddels een mail
ontvangen. Tevens is de Sallandse Winter Competitie 2020-2021 voorlopig uitgesteld.
Helaas kunnen de Clubkampioenschappen gemengd dubbel 2020, die 28 oktober zouden
beginnen, door deze nieuwe maatregelen niet doorgaan.
De trainingen gaan wel gewoon door.
Op de baan
• Dubbelen mag, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is
conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of
in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand, en is daarmee in
afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd
minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet
laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok
mee. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.
• Georganiseerde wedstrijden voor groepen volwassenen vanaf 18 jaar zijn niet toegestaan.
Dus geen interne competitie, husselen en laddercompetitie.
Op het tennispark
• Bij aankomst op het park verplicht afhangen in de kantine. Pas vergeten of een introduce mee
dan registreren in het gastenboek in de kantine. Dit is belangrijk voor eventueel bron en
contact onderzoek, zodat je gewaarschuwd kan worden wanneer er iemand met Corona in
jouw bijzijn is geweest.
• Voorafgaand en na afloop van het tennissen dienen spelers vanaf 18 jaar en ouder 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. Kleedkamers zijn dicht.
• De kantine mag niet gebruikt worden (ook geen koffie zetten ect.).
• Er mag geen gebruik gemaakt worden van de zitplaatsen in de kantine en op het terras.
• Meteen na het spelen het park af.

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

