
 
 

 
Beste Allemaal, 
 
We zijn blij te kunnen vertellen dat ons park vanaf dinsdag 12 mei weer geopend kan worden. 
Echter…Een belangrijke boodschap is dat we dit samen doen, volgens de regels, zodat boetes (zowel 
voor de club als voor de leden zelf) voorkomen kunnen worden.  
 
Algemeen 
Het NOC*NSF en de KNLTB hebben het protocol en de richtlijnen aangepast naar aanleiding van de 
mededelingen van het kabinet in de afgelopen week.  
NOC*NSF Protocol Verantwoord Sporten Jeugd (verkorte versie voor sporters in PDF) 
Aanvullende richtlijnen KNLTB 
 
Belangrijke punten 
Lees de protocollen asjeblieft gewoon even door. 
Uiteraard zijn er de reeds bekende punten als 1,5 meter afstand, nies/hoest in je elleboog etc.  
Samenvatting van de tennisrichtlijnen hier. Deze poster komt ook bij de ingang van het park te 
hangen. Tevens komt er een “routebeschrijving”. Deze wordt vereist vanuit de noodverordening. 
 
Wat ons betreft de belangrijkste regels: 

- Er mag, in ieder geval t/m 1 juni, alleen enkelspel gespeeld worden. 
Uitzondering: 4 personen van 1 huishouden/adres, maar dat kan bij ons alleen met introducees. 

- Afhangen alleen vooraf via de Club app. Verdere informatie hieronder. Het tossen of op het park 
een indeling maken is dus niet toegestaan.  
Zonder reservering/afspraak op het park komen is verboden. 

- Thuis omkleden, douchen en naar het toilet. Voor vertrek thuis s.v.p. goed de handen wassen. 
- Neem je eigen spullen mee (drinken, ballen etc.) en markeer je eigen ballen zodat ze 

makkelijk te herkennen zijn op de baan. 
- Kantine is alleen geopend voor een (nood) sanitaire stop en/of om verlichting te bedienen. 

Vanwege de periode waar we in zitten, nemen wij overigens aan dat verlichting nauwelijks nodig is. 
We zullen bij de deur van het clubhuis handgel en ontsmettingsdoekjes neerzetten.  
Gebruik deze indien je het clubhuis dient te betreden. 

- Een toezichthouder is verplicht bij vrij tennissen van jeugd tot en met 18 jaar. Dat mag een 
ouder zijn, mits deze herkenbaar is aan een gekleurd hesje. Naast de toezichthouder hebben 
overige ouders geen toegang tot het sportpark.  

- Het clubhuis en terras zijn in elk geval tot 1 juni gesloten, dus na afloop van het spelen moet 
je meteen het park verlaten. Ook publiek op het sportpark is niet toegestaan. 

 
Sommige regels zullen overdreven lijken en zijn het wellicht ook.  
Niettemin is het vaak ook een kleine moeite en gaan we uit van ieders gezond verstand, begrip en 
verantwoordelijkheidsgevoel. 
De veiligheidsregio IJsselland controleert of deze regels worden nageleefd en kunnen zowel 
individuen als de club beboeten en de club zelfs (her)sluiten. 
 
Clubapp 
Een van de richtlijnen bevat het telefonisch of digitaal reserveren van een baan. 
Bij de mogelijkheid tot digitaal reserveren is dit verplicht. 
De KNLTB stelt hiervoor, minstens de komende 3 maanden, de Clubapp beschikbaar. 
Alle vragen over de app kan men hier vinden: Clubapp. 
 
Alvast twee belangrijke dingen ter informatie. 

- Na het downloaden van de app kan men via “Wachtwoord vergeten” een wachtwoord opvragen. 
Dit wachtwoord wordt verstuurd naar het e-mailadres waarmee het desbetreffende lid bekend 
is bij onze ledenadministratie. 

- Het reserveren van een baan staat gelijk in het beginscherm en is vrij intuïtief.  
Korte beschrijving in de bijlage. 
 
 

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v3.pdf
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v3.pdf
https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/aanvullende-richtlijnen-tennis-padel/
https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/aanvullende-richtlijnen-tennis-padel/
https://corona.knltb.nl/media/neynwxvh/a2-poster-met-richtlijnen.pdf?ts=637245467019130000
https://www.knltb.nl/clubapp


 
 
 
 

- Via de app kan iedereen ook bij de ledenlijst, zodat andere leden kunnen worden benaderd 
om een potje te tennissen. Wil men zijn/haar gegevens niet delen, dan kan men deze functie 
ook uitzetten. Wederom een korte beschrijving in de bijlage. 

 
Wij hebben vooralsnog gekozen voor blokken van een uur welke beginnen op het hele uur. 
Dit zorgt voor een aanvaardbare speeltijd voor iedereen en duidelijkheid over start- en eindtijd. 
Gevolg, vanwege alleen de mogelijkheid tot enkelspel, zal wellicht zijn dat niet iedereen op zijn 
gebruikelijke speelavond kan spelen.  
Kijk dan s.v.p. naar andere avonden die minder druk zijn, een speelmoment overdag of in het weekend. 
We zullen dit toch samen moeten oplossen. We hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken! 
 
We verwachten in dit digitale tijdperk niet direct veel problemen, maar is er een vraag over de app… 
meld je dan bij Herbert Bonhof 0654294345 of voorzitter@tenniswelsum.nl. Een beeld zegt vaak meer 
dan duizend woorden, dus een schermafbeelding zou dan worden gewaardeerd. We komen er vast uit! 
 
Tennislessen 
Onze trainer Joost zal weer wekelijks lessen aanbieden op zaterdag vanaf 16 mei a.s.. 
Deze lessen staan al genoteerd vanaf “pre-Corona”.  
Mocht er nog een plekje vrij komen, dan zullen we dit binnenkort communiceren. 
 
Joost wil echter ook een aantal alternatieve data aanbieden: te beginnen met 3 vrijdagen namelijk  
22 mei, 5 juni en 19 juni. Dit kan zelfs per les gereserveerd worden. 
Indien er animo voor is dan volgen er wellicht meer data. 
Lessen is mogelijk in groepen van maximaal 4 personen en kan per 25 of 50 minuten. 
Het gebruikelijke tarief is EUR 38,- per lesuur van 50 minuten. 

Inschrijven of informatie via : joostgalenkamp@gmail.com 

 
In de week van 25 mei zullen we weer een nieuwsbrief sturen met de geldende regels vanaf 1 juni.  
We wensen iedereen weer veel plezier op de baan! 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur en TC, 
 
Herbert Bonhof 
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