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•  blijf thuis als je de 
afgelopen 24 uur een 
van de volgende (ook 
milde!) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoes-
ten, benauwdheid of 
koorts;  

 •  blijf thuis als iemand 
in jouw huishouden 
koorts (vanaf 38°C) en/
of benauwdheidsklach-
ten heeft. Als iedereen 
24 uur geen klachten 
heeft, mag je weer 
sporten en naar buiten;  

•  blijf thuis als iemand 
in jouw huishouden posi-
tief 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 veer-
tien dagen na het laat-
ste contact waarop de-
ze persoon nog besmet-
telijk was (volg hierin 
het advies van de GGD);  

• blijf thuis als je het 
nieuwe coronavirus hebt 
gehad (vastgesteld met 
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Vanmorgen eindelijk bericht van de gemeente. 
Die worden momenteel platgebeld, geappt en 
gemaild over de maatregelen voor alle takken 
van sport. Ook ik doe daaraan mee, voor de 
leden van TV WPD. 

We hebben hieronder de veiligheidsrichtlij-
nen. Lees deze goed door en houd je daaraan. 

Verder vind je hieronder de instructie voor 
de clubapp. Die heb je nodig om digitaal af te 
hangen. Je kunt meteen zien wanneer er een 
baan beschikbaar is. Op dinsdag is het in het 
kader van de hygiene/veiligheidsmaatregelen 
voor de lessers alleen mogelijk tot 15.00 uur 
vrij te tennissen. 

Je kunt via de clubapp ook aanmelden voor de 
laddercompetitie. Uiteraard alleen enkelpar-
tijen. De overige functies van de clubapp 
moeten we nog uitwerken. 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen  

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 mo-
gelijk in eigen teamverband en binnen de club. 
Hierbij dient de   anderhalve meter maatre-
gel in acht genomen te worden. Het nadrukke-
lijke doel is primair om te   sporten en te be-
wegen;  



een laboratoriumtest)   
minimaal zeven dagen 
thuis na de uitslag van 
de test;   

• blijf thuis zolang je in 
thuisisolatie bent, om-
dat je direct contact 
hebt gehad met iemand 
waarbij   het nieuwe 
coronavirus is vastge-
steld;  

• ga direct naar huis 
wanneer er tijdens de 
sportactiviteit klachten 
ontstaan zoals: neus-
verkoudheid,  

  hoesten, benauwdheid 
of koorts;  

• hanteer RIVM richt-
lijnen ten aanzien van 
de woonsituatie bij spe-
cifieke aandoeningen, 
zoals   bijvoorbeeld fy-
sieke of verstandelijke 
beperkingen. Deze zijn 
leidend in de stap naar 
sporten/  bewegen;  

 •  houd anderhalve me-
ter (twee armlengtes) 
afstand van ieder ande-
re persoon buiten jouw 
huishouden, uitzonde-
ring voor kinderen tot 
en met 12 jaar;  

• hoest en nies in je el-
leboog en gebruik pa-
pieren zakdoekjes;  

• ga voordat je naar de 
club vertrekt thuis 

naar het toilet;  

• was je handen met wa-
ter 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 sportac-
tiviteit aan op de sportlo-
catie en ga direct   daar-
na naar huis.  

Hoe kun je de sport ook 
op een sociaal veilige ma-
nier aanbieden Om sport-
verenigingen op weg te 
helpen, hebben we hier 
een aantal tips geformu-
leerd om sport ook in de-
ze tijd ook op een sociaal 
veilige manier aan te bie-
den. 

 

De clubapp 

De eerste stappen!  

De nieuwste versie van de 
ClubApp is er! Het is nog 
nooit zo makkelijk ge-
weest om up to date te 
blijven met jouw club, 
jouw bardiensten te be-
heren, banen te reserve-
ren, competitie uitslagen 
te bekijken en een maatje 
te zoeken om mee te ten-
nissen. In deze handlei-
ding wordt er uitgelegd 

hoe je deze acties kunt 
doen. Allereerst dien je de 
app te downloaden (KNLTB 
clubapp). Dit kun je doen in 
de App Store of via Google 
Play . Zodra je de app hebt 
gedownload, zoek je jouw 
club op via de zoekfunctie 
en kun je inloggen (Zoek op 
Wolphaartsdijk.) Nadat je 
jouw vereniging hebt gese-
lecteerd, krijg je het inlog-
scherm. Hier kun je inloggen 
met je bondsnummer. Je 
bondsnummer staat op het 
pasje van de club. Je wacht-
woord kun je zelf installeren  
door op ‘reset mijn wacht-
woord’ te klikken, dan wordt 
er een mail verstuurd naar 
jouw geregistreerde e-
mailadres. Let op je spam-
inbox. Ook kun je hier bij de 
app inloggen als gast. Dit be-
tekent dat je niet alles kunt 
bekijken in de app en geen 
diensten kunt inplannen of 
banen kunt reserveren.  

Baan reserveren: vanuit de 
ClubApp kun je van te voren 
een baan reserveren. Aller-
eerst zie je een overzicht 
van alle banen en reserverin-
gen. Als er een rondje staat 
met een streep, betekent 
dit dat de baan niet gere-
serveerd kan worden. Het 
plusje betekent dat je die 
tijd een reservering kunt 
maken. Zodra je hier op 
klikt, kom je in de volgende 
pagina waar je alle informa-
tie kunt invullen. Door op 
‘speler toevoegen’ te klikken, 
kun je in de ledenlijst zoe-



ken naar een speler of 
kun je kiezen uit één van 
jouw tennismaatjes. 
Door op een gemaakte 
reservering te klikken in 
het overzicht, zie je 
meer informatie over de 
reservering.  

Voor de liefhebbers de 
laddercompetitie staat 
open in de clubapp. Let 
op, want de tijden zijn 
niet gekoppeld aan de 
baanreservering. Zou 
dat eerst doen. 

We spelen om 2 gewon-
nen sets, 3e set is een 
super tiebreak. 

Meld je aan en daag ie-
mand uit! 

N.b.: Door het verplicht 
digitaal afhangen van 
alle tennissers in Neder-
land kan het druk zijn in 
de app. Wij hebben af 
en toe nog storingen en 
meldingen en vraagte-
kens hierover. Excuses 
als het niet allemaal 
even soepel verloopt. 

We wensen jullie veel 
plezier en blijf gezond! 

 

Bestuur TV WPD. 

Heb je nog vragen, stuur een mailtje naar          
bestuur@tvwpd.nl. 

Naast voorgaande maatregelen ook digitaal afhangen 
voor het vrijspelen in verband met controle maatre-

gelen van de Gemeente Goes! 


