Huisregels corona TC Maliskamp
Protocol vanaf 14 oktober 2020
Hygiëne- en veiligheidsregels
• Blijf thuis als je zelf of een van je huisgenoten klachten heeft en laat je
testen
• HOUD STEEDS 1,5 METER AFSTAND ! zowel binnen als buiten
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
• Was je handen voordat je van huis gaat of gebruik een handgel
• Schud geen handen
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training of het vrij
tennissen naar de club
• Vermijd drukke plekken voor of na het tennissen
Paviljoen
• Kom in sportkleding naar de club
• Het clubhuis, de kleedkamers en de douches zijn gesloten
• Het terras is gesloten
• Toiletten zijn alleen open voor noodgevallen
• Houd je aan de aangegeven looprichting
• Verlaat na afloop van de training of het vrij spelen direct het tennispark
Afhangen/ reserveren van baan
• Vrij spelen kan alleen nadat vanuit huis via de KNLTB ClubApp een baan
is gereserveerd
• Afhangen/reserveren is gekoppeld aan een maximumtijd
• “Groepsgewijze” afspraken met husselmomenten zijn niet toegestaan
Op en rond de banen
• Vermijd de drukte tijdens de wachttijden (en verzamel bijvoorbeeld bij de
gereserveerde baan)
• Wacht bij het betreden van de baan totdat de voorgaande spelers van de
baan af zijn
• Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan
• Was je handen na het verlaten van de baan of gebruik een handgel

• Spreid de tennistijden zoveel mogelijk over de dag en de avond (dus
tennis bijv. overdag als je overdag kunt tennissen), zodat piekmomenten
worden vermeden
• Bij training voor personen vanaf 18 jaar is de maximale groepsgrootte
vastgesteld op 4 per baan op 1,5 meter afstand (exclusief trainer)
Kinderen en jongeren
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van
anderen. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden
maar wel tot volwassenen.
Bezoekers trainingen jeugd
Ouders worden (ook als ze hun kind naar de club brengen) gezien als
toeschouwer en mogen niet blijven kijken bij de tennistraining.
Toezichthouder
Een ieder is verplicht de gestelde regels na te leven en de aanwijzingen van de
corona-coördinator en/of aangewezen toezichthouder op te volgen. De
toezichthouder controleert en spreekt de spelers/bezoekers op het tennispark aan
indien nodig.
Tot slot
Als ieder zich aan de regels houdt, zorgen we er samen voor dat ons
paviljoen geopend kan blijven !
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