CORONA-PROTOCOL TENNISPARK TOS Bergeijk Fase 11b
Startdatum: 31 maart 2021
Samenvatting
• Houd altijd 1.5 meter afstand van elkaar en denk aan hygiëne i.v.m. het Corona-virus.
• Het is toegestaan om vrij te tennissen en te trainen, zowel in enkel- als dubbelvorm.
• Volwassenen vanaf 27 jaar moeten tijdens het tennis 1.5m afstand van elkaar houden. De
maximale groepsgrootte op een tennisbaan tijdens een training is 4 exclusief trainer.
• Jeugd en jongvolwassenen t/m 26 jaar mogen in grotere groepen spelen en trainen, en zij
hoeven tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden.
• In verband met de ingevoerde avondklok is het gebruik van de tennisbanen na 21:45 niet
toegestaan. U wordt dan verzocht het park te verlaten en naar huis te gaan.
• Het paviljoen, terras en de kleedlokalen zijn gesloten tot nader order.
• Interne en externe tennisevenementen zoals toernooien, competitie, wintercompetitie en
hussel-ochtenden en -avonden zijn tijdelijk niet toegestaan.
• Bij vrij spelen is vooraf reserveren van de tennisbaan is verplicht, zoals altijd. Dit is mogelijk
via de ClubApp), website of ter plekke op het afhangbord in het paviljoen.
• Publiek is niet welkom op het park.
Algemene regels
1. Je dient persoonlijk of - voor de jeugd - samen met je ouders de afweging te maken of je komt
tennissen.
2. De volgende hygiënische voorschriften zijn van toepassing:
• 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;
• blijf thuis als iemand in jullie gezin positief getest is op het coronavirus (Covid-19) en houd je
dan aan de voorgeschreven quarantaineregels.
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• was thuis je handen met water en zeep voor en na het bezoek van het tennispark;
• neem je eigen thuis gevulde bidon of fles mee om uit te drinken;
• vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen.
3. De volgende personen hebben toegang tot het tennispark:
• leden van TOS die komen vrij tennissen;
• tennissers die een training gepland hebben staan;
• trainers;
• door het bestuur aangewezen toezichthouders;
• vrijwilligers voor het paviljoen-, park en baanonderhoud.
4. Volg altijd de aanwijzingen van de toezichthouder(s) en/of trainers op.
5. Houd altijd voldoende afstand tot elkaar als je niet speelt (1.5 meter).
6. Toiletten zijn geopend, maar beperk het gebruik zoveel mogelijk.
7. Kleedkamers en het bargedeelte van het paviljoen zijn gesloten.

Specifieke regels
A. Aankomst
1. Kom je met de fiets, stal dan je fiets in de fietsenstalling en houd daarbij 1.5 meter afstand van
elkaar. Wacht zo nodig even, totdat je voorganger de fietsenstalling verlaten heeft.
2. Loop niet over de baan, waar al gespeeld wordt, maar kies je weg buiten de kooi om naar je
baan. Loopt rond met de klok mee. Zo vermijd je onnodig contact met “tegenliggers”.
B. Baantoedeling en -reservering
1. Moet je wachten voor de training of totdat je gereserveerde baan vrij komt, houd dan minimaal
1.5 meter afstand tot elkaar.
2. Bij vrij spelen is vooraf reserveren van de tennisbaan is verplicht (zoals altijd). Dit is mogelijk via
de ClubApp, de website www.tosbergeijk.nl of ter plekke op het afhangbord in het paviljoen.
Online reserveren wordt sterk aanbevolen. Bevestigen van de online baanreservering op het
ophangbord is nu niet nodig.
3. In verband met de avondklok kunnen tennisbanen tot 20:45 gereserveerd worden.
4. De tennismuur en minibaantje zijn toegankelijk voor iedereen. Er geldt een maximum van 1p
voor spelers van 27 jaar en ouder voor de tennismuur en 2p voor het minibaantje.
C. Op de baan
1. Spelers vanaf 27 jaar dienen 1.5 meter afstand te houden tijdens het tennissen op de baan. Heb
dus geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat
betekent dat je soms een bal moet laten gaan.
2. Ga tijdens het wisselen van baanhelft niet bij elkaar zitten op het bankje. Wissel met de klok
mee.
3. Geef geen high fives en schud geen handen.
4. Veeg de baan na afloop en verlaat daarna direct de baan. Geef elkaar hierbij 1.5 meter ruimte.
D. Vertrek
1. Verlaat na afloop van je training of wedstrijd direct de baan waarop je gespeeld hebt.
2. Loop niet over de baan, waar al gespeeld wordt, maar kies je weg buiten de kooi om naar je
baan. Loop rond met de klok mee. Zo vermijd je onnodig contact met “tegenliggers”.
3. Verlaat na tennis direct het tennispark. Kleedkamers, paviljoen en terras zijn gesloten.
4. Zorg dat je voor 21:00 uur thuis bent i.v.m. de avondklok.
Regels voor tennistraining
1. Voor trainingen geldt een maximum van 4 volwassenen vanaf 27 jaar op een baan (exclusief
trainer). Zij moeten bovendien onderling 1.5 meter afstand houden tijdens het sporten.
2. Jeugd en jongvolwassenen t/m 26 jaar mogen in grotere groepen spelen en trainen en hoeven
tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden.
3. De leraar houdt rekening met de onderlinge afstand van 1.5 meter tussen de leerlingen vanaf 27
jaar bij oefeningen en drills en maakt hier eventueel gebruik van hulpmiddelen om dit te
garanderen.
4. De leraar dient te allen tijde rekening 1.5 meter afstand te houden t.o.v. leerlingen, tenzij de
veiligheid in het geding is.

