
CORONA-PROTOCOL T.V. De Hoge Wick ingaande 29 september 2020 18.00 uur 

 

Algemene regels 

- De kantine is voor elk gebruik gesloten van in ieder geval 29 september t/m 20 oktober. 

- Toeschouwers zijn niet toegestaan op ons tennispark - niet bij wedstrijden, niet bij trainingen 

en niet bij vrij spelen 

- Kleedruimten, toilet en douchevoorzieningen zijn open via de achterzijde door gebruik van je 

ledenpas. Maak er bij voorkeur zo min mogelijk gebruik van en let bij gebruik van deze 

faciliteiten op het maximaal aantal toegestane personen, de 1,5 meter afstand en laat het na 

gebruik schoon achter 

- Vrij tennissen is toegestaan en wordt zelfs aanbevolen, het met elkaar nazitten uitdrukkelijk 

niet. Het devies is: kom alleen om te tennissen en vertrek daarna z.s.m. weer naar huis 

- Maak voor het afhangen van een baan alleen gebruik van digitaal afhangen via de ClubApp 

- Iedereen wordt geacht de algemene regels zoals we die in Nederland kennen van 1,5 meter 

en het vermijden van drukte op ons tennispark in acht te houden 

- Trainers houden toezicht op de regels tijdens trainingen en omdat toeschouwers niet 

toegestaan zijn, mogen ouders dus niet blijven kijken tijdens jeugdtrainingen 

- Teamcaptains houden toezicht op de regels tijdens de bloktijden van de KNLTB Competitie 

waaraan zij met hun team deelnemen 

 

KNLTB Najaarscompetitie 

Vrijdagavondcompetitie 

- De Hoge Wick volg het advies van de KNTLB om wedstrijden voor zover mogelijk aangesloten 

te spelen. Het voorstel is dan ook dat bloktijden van 2 uur komen (19-21 uur en 21-23 uur). 

Verzoek is aan de captains dit vooraf telefonisch te vragen aan de tegenpartij.  

- Eventuele korte pauzes op de baan tussen de rondes kan in overleg maar de bloktijd blijft 

gelijk 

- Tijdens de competitie gelden bovengenoemde algemene regels en wordt verwacht dat 

aanwezigen alleen tennissen en niet blijven nazitten. 

- Bij uitwedstrijden moeten teamcaptains altijd van tevoren afstemmen met teamcaptains van 

tegenstanders zodat teams en clubs niet voor verrassingen staan 

- Tijdens de bloktijden zijn er maximaal 6 teams van 4 personen aanwezig (inclusief de 

bezoekende teams). Teams mogen om 18:50 uur aanwezig zijn. Om 21 uur worden de teams 

afgewisseld op de banen, de nieuwe teams mogen om 20:50 uur aanwezig zijn. De teams van 

19 uur verlaten het park zo snel mogelijk, om 23 uur verlaten de andere teams het park ook 

zo snel mogelijk 

 

 

 



 

Zaterdagcompetitie 

- De teams krijgen via VCL nieuwe starttijden zodat spreiding van aanwezige teams zo goed 

mogelijk plaatsvindt 

- Teams mogen 10 minuten voor de afgestemde speeltijden aanwezig zijn 

- De teamcaptains moeten de nieuwe tijden en spelregels zo snel mogelijk met de 

teamcaptains van de tegenstander afstemmen zowel bij thuis- als uitwedstrijden 

- Insteek is dat 1 team start om 9:00, 1 team 12:00, 1 team 15:00 met een maximum aan 

banen wat nodig is voor het aantal wedstrijden en snelle afronding 

- Verder gelden alle bovenstaande algemene regels 

 

Jeugdcompetitie 

- De teams krijgen van de VCL gewijzigde starttijden door zodat de spreiding van de teams op 

het park zo goed mogelijk is 

- De teamcaptains moeten zo snel mogelijk contact opnemen met de teamcaptains van de 

tegenstanders om de gewijzigde tijden en spelregels af te stemmen voor de thuiswedstrijden 

op 4 oktober, daarna kunnen de captains groen en geel deze tijden zelf zien op Mijnknltb 

- Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder 

teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven 

kijken naar de wedstrijd. Dit geldt dus zowel voor ontvangende teams als voor chauffeurs 

van teams van De Hoge Wick bij uitwedstrijden. 

- Bij thuiswedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar van De Hoge Wick zijn hun ouders en overige 

familieleden niet toegestaan, uitgezonderd de teambegeleiders, waarvan er 1 per team is. 

- Teams mogen 10 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig zijn 

- Verder gelden alle bovengenoemde algemene regels  

 

Winteravondcompetitie 

- De winteravondcompetitie kan gewoon doorgaan: deelnemers worden ingedeeld op tijd en 

mogen 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Na afloop van de wedstrijd verlaat iedereen 

z.s.m. het tennispark. 

- Op de startavond van de Winteravondcompetitie (zowel maandag als donderdag) is een 

commissielid van de RSC aanwezig om benodigde uitleg te geven. Gedurende de overige 

speelavonden (zowel ma als do) is meestal 1 van de commissieleden aanwezig vanwege de 

eigen wedstrijd zodat ter plekke eventuele vragen kunnen worden beantwoord.  

- De uitslagen kunnen worden doorgegeven door een mail te sturen aan rsc@dehogewick.nl 

met duidelijke vermelding van namen en uitslagen 

- Deelnemers ontvangen voor (en indien nodig tijdens) de winteravondcompetitie verdere 

benodigde informatie 

- Verder gelden alle bovengenoemde algemene regels  



Senioren Grabbel 

- De Senioren+ Grabbel wordt tijdens deze Corona-periode in tijdvakken van een uur gespeeld 

om zo aan de gewenste spreiding te voldoen. Dat betekent dat een deel van deze groep op 

maandagochtend van 10:00 tot 11:00 uur speelt en een deel van 11:00 uur tot 12:00 uur. 

Voor de vrijdagmiddag zijn de tijden van 13:30 uur tot 14:30 uur en van 14:30 uur tot 15:30 

uur. Het maximum aantal deelnemers wordt gesteld op 20 mensen per tijdvak van 1 uur.  

- De senioren+Commissie informeert de deelnemers over de speeltijden   

- Verder gelden alle bovengenoemde algemene regels 

 

Overige clubactiviteiten 

- Er worden vooralsnog geen nieuwe clubactiviteiten georganiseerd 


