
 

Beste leden van LTC de Sprink (update versoepeling 20-05-2020) 

Vanaf heden is het ook voor spelers van 19+ mogelijk om een dubbelspel te spelen. Dat is niet zó maar 
mogelijk. Belangrijk hierbij is dat u altijd, ook tijdens het spelen, de onderlinge afstand van 1,5 meter 
constant handhaaft. Gestrekte arm mét racket is bv 1,5 meter,  verder geldt dat “beter een bal laten lopen 
dan fysiek contact”. Bij overtreding van de COVID-19 bepalingen kunnen er boetes worden opgelegd. Voor 
overtreders (spelers) tot €400,= p/p en voor de vereniging tot €4000,=. U begrijpt dat wij hier niet op zitten 
te wachten dus houdt u zich aan de afspraken en bij misstappen van deze regels: spreek elkaar hierop aan. 
Ook dient u nog steeds vooraf de baan en speeltijd te reserveren via e-mail. 

De Corona maatregelen voor kinderen tot 12 jaar en voor jongeren van 13 t/m 18 jaar blijven onveranderd 
van kracht. Voor de jeugd tot 12 jaar bestaat er nog steeds een blok van vrij tennis onder toezicht op de 
zondagochtend van 10:00-12:00 uur.  

1) Tennissen is alleen toegestaan indien u van te voren heeft aangeven wanneer en hoe laat u wilt gaan 
tennissen. U dient dit te doen uiterlijk 1 uur vooraf uw speelmoment. Elke speler dient zich zelf op te geven 
via e-mail: reservering@ltcdesprink.nl  

 2) De kantine, WC en douches mogen niet gebruikt worden en dienen afgesloten te blijven. Wel kunt u in 
het halletje gebruik maken van de LED schakelaar voor de baan verlichting en de AED.  

 3) Tijdens het speelmoment dient het handen schudden achterwegen te blijven en dient iedereen de 1,5 
meter afstand te allen tijden in acht te nemen ook tijdens het spel.  

 4) U moet uw eigen tennisballen gebruiken.  

 5) De trainingskooi mag gebruikt worden maar ook daarvoor gelden de Corona regels.  

 6) U dient een eigen drinkbeker te gebruiken en deze thuis al te vullen met water.  

78) Voor- en achteraf dienen de spelers thuis hun handen goed te wassen.  

 8) Indien er  lichte gezondheidsklachten zijn in de vorm van verkoudheid, hoesten of niesen dient u uw 
verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven.  

9) Volg de regels (aangegeven op volgende pagina) van het RIVM strikt op.  

   

Het bestuur  
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RIVM: Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.  
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop  
• officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club)   
trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de   
anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te   
sporten en te bewegen;  
•  blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  
 •  blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als 
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;  
•  blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 
Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je 
thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg 
hierin het advies van de GGD);  
• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)   minimaal 
zeven dagen thuis na de uitslag van de test;   
• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij   het 
nieuwe coronavirus is vastgesteld;  
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,  
  hoesten, benauwdheid of koorts;  
• hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals   
bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/  
bewegen;  
 •  houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw 
huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;  
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;  
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;  
• douche thuis en niet op de sportlocatie;  
• vermijd het aanraken van je gezicht;   
• schud geen handen;  
• kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct   daarna 
naar huis. 


