
KNLTB Competitie 2020 – huisregels Tennisvereniging Lopik  

De teamcaptains dienen deze regels te distribueren onder de eigen 
teamleden en per mail te verzenden aan de captains van de bezoekende clubs met verzoek deze informatie 
met de rest van het bezoekende team te delen. 

Tijdens de KNLTB Competitie 2020 zijn op het tennispark van Tennisvereniging Lopik de 
navolgende regels en richtlijnen van kracht: 

• De 1,5 meter regel dient zoveel als mogelijk in acht te worden genomen;  
• Geef elkaar ruimte om op veilige wijze de baan c.q. park te betreden en te verlaten;  
• Volg de aangegeven route op het park; 
• Bezoekende spelers en begeleiders, supporters en invallende spelers van het thuisteam dienen zich 

bij aankomst te registreren via het registratieformulier bij de ingang van het clubhuis. De 
gegevens van de vaste spelers zijn vastgelegd in het spelersoverzicht; 

• Ontsmet bij aankomst en tussen de wedstrijden door je handen; 
• Wissel met de klok mee van baanhelft;  
• Kom indien mogelijk op de fiets naar het park. Samen reizen met de auto mag, ook als je niet tot 

hetzelfde huidhouden behoort. Het advies is om wel een mondkapje te dragen; 
• Bij ontvangst van de teams en na afloop van de wedstrijden is het gebruikelijk wat met elkaar te 

drinken. Dat blijft uiteraard mogelijk, maar wel met inachtneming van de horecaregels. Dus 1,5 
meter afstand en vaste zitplaatsen in clubhuis of op het terras;  

• Bij slecht weer kunnen de VCL en aanvoerders de situatie en weersvooruitzichten ter plekke 
beoordelen en beslissen de wedstrijden te staken of te verplaatsen. Dit uiteraard om te voorkomen 
dat het clubhuis niet alle spelers en bezoekers gelijktijdig kan herbergen in geval van slecht weer; 

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkouden, hoesten, benauwdheid of 
koorts;  

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38C) en/of benauwdheidsklachten;  
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19);  
• Positief geteste spelers of spelers die verplicht worden gesteld in quarantaine te gaan, blijven thuis 

en nemen niet deel aan de wedstrijden. 
• Bij een positieve test binnen een team tijdens de competitie, bepaalt de GGD op basis van bron- 

en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team. Als spelers tijdens een wedstrijd niet 
meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon verblijven, wat in de regel zo is, 
dan zal de GGD teamgenoten zien als “overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen 
blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden 
en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.  
Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! 

• In principe worden alle wedstrijden gespeeld, ook als er in een team één of meerdere personen 
positief getest hebben op het coronavirus of personen in quarantaine zijn gesteld tenzij de GGD 
anders aangeeft. Het team kan in overleg met de VCL een vervanger regelen. Mocht een team 
onverhoopt in de problemen komen, schakel dan tijdig met de KNLTB over de mogelijkheden tot 
uitstel van de wedstrijd. 

• We rekenen hier ook op ieders gezonde verstand; 

Veel speelplezier toegewenst! 
 
 
Corona-coördinator TV Lopik: Marc Dudink – tel. 06 5496 4472 – voorzitter@tvlopik.nl 
VCL TV Lopik: Maria Overbeek – vcl@tvlopik.nl  


