
Corona-spelregels tennishal TC De Kikkers 

Algemeen – conform regeringsbeleid 

 De tennishal van TC De Kikkers is een ruime hal. Het aantal aanwezige personen is beperkt (max 20 
personen). Ruim afstand houden is dus goed mogelijk. 
 

 Gebruik maken van de tennishal is uw eigen verantwoordelijkheid. Bij twijfel niet naar de hal komen. 
 

 Blijf bij de COVID-bekende gezondheidsklachten thuis. Houd afstand 1,5 meter en houd u aan de 
hygiënemaatregelen. 
 

 Aanwijzingen van toezichthouders, trainers, barpersoneel en/of bestuursleden moeten ten allen tijde te 
worden opgevolgd 
 

Extra regels voor de tennishal 

 De reservering EN betaling dient vanuit thuis plaats te vinden. Op de website onder "indoortennis" staat de 
link naar het reserveringssysteem. Als de betaling niet lukt, dan vraag je een medespeler voor hulp. In geen 
geval wordt door het bestuur een baan voor je geblokkeerd omdat dit administratief veel werk geeft.  
 

 Het clubhuis is gesloten. De ingang van de tennishal is de nooddeur die gelegen is bij het waterhuisje (over 
het terras lopen, direct links). Dit is tevens de uitgang. Er is niet gekozen voor een aparte in- en uitgang, 
omdat de 2e nooddeur in de hal op baan 5 zit en niet in het looppad.  
 

 Wisselen gebeurt in principe op de baan, dus het zou niet moeten gebeuren dat er bij de deur opstoppingen 
ontstaan. Blijf daar dus niet hangen / staan praten.  
 

 Kom niet te vroeg naar het tennispark. Als u even moet wachten doet u dat buiten. Betreed op uw 
aanvangstijd de hal. Schuilen voor de regen kan onder het afdak van het terras. Bij extreme 
weersomstandigheden kunt u – bij wijze van uitzondering – binnen wachten (achter de baan). 
 

 Ga zo veel mogelijk thuis naar het toilet (toilet wel beschikbaar) en vul uw bidon liefs thuis met water. Geen 
consumpties anders dan water op de baan. 
 

 Betreed de tennishal niet met schoenen met zwarte zolen of gravelschoenen. Veeg uw voeten bij 
binnenkomst op de aanwezige kokosmat. 
 

 Geen publiek / toeschouwers in de hal. Ga na het spelen zo snel mogelijk van de baan, verlaat de hal en ga 
direct naar huis. 

Extra informatie  

 Het Ventilatiesysteem in de hal staat standaard aan, daar waar u dat misschien van vorige jaren niet gewend 
bent. Ventilatie is belangrijk in de strijd tegen Corona. Het ventilatiesysteem wordt niet uitgezet . Deuren 
staan extra open voor de verversing van de lucht.  
 

 Noviteit in de binnenhal is dat de lampen vanaf dit winterseizoen gekoppeld zijn aan het verhuursysteem. 
Lampen gaan automatisch aan en 10 minuten na afloop weer automatisch uit. Het is niet de bedoeling om 
langer te spelen dan de gereserveerde tijd.   
 

 Door de afwezigheid van de pachter is het clubhuis slecht telefonisch bereikbaar. Mail uw vraag/opmerking 
naar de bekende email addressen.  
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