
Nieuwsbulletin april 2020 

 

!! De tennisbanen gaan weer open !! 
 

22 april 2020 - Wim Burger 

Vanaf 11 mei a.s. kunnen we weer tennissen en ook de 

tennislessen zullen weer beginnen. We moeten met 

elkaar echter wel voldoen aan het corona protocol en 

aan de aanvullende richtlijnen om van te voren een 

baan te reserveren om als speler toegelaten te worden 

op het park. 

Omdat de KNLTB het sporten gefaseerd wil invoeren 

mag er nog NIET gedubbeld worden tot in ieder geval 

1 juni. Dus alleen enkelspel is mogelijk. Uitzondering 

hierop zijn leden uit 1 huishouden en bij trainingen. In dat geval mogen wel 4 mensen op de 

baan. Bij de trainingen fungeert de trainer (Andy) als toezichthouder. Ook moet er een baan 

gereserveerd worden. Uiteraard moeten ook de hygiënemaatregelen in acht worden genomen. 

Voor alle duidelijkheid, het clubgebouw blijft gesloten met uitzondering van de toiletten. Op 

de toiletten is handgel aanwezig. 

De KNLTB ClubApp helpt ons om aan deze voorwaarden en richtlijnen te voldoen. De 

ledenadministratie (Janny) heeft het systeem inmiddels geschikt gemaakt voor LTC Harten en 

heeft alle leden ingevoerd zodat je via de app kunt reserveren. 
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Via deze KNLTB ClubApp, waarover hierna meer informatie 

wordt gegeven, kan je een baan reserveren voor 90 minuten, 

een medespeler uitnodigen en toevoegen. Nu dus nog alleen 

enkelspel. Je kunt dus 90 minuten spelen, daarna heb je 10 

minuten om te vegen en om de tennisbaan verlaten. Daarna 

kunnen andere leden de baan op. Reserveren kan tot een maand 

van te voren. Ook kan degene die een baan gereserveerd heeft 

tot een half uur voor aanvang van de reservering ook weer 

annuleren. Als je gereserveerd hebt ontvang je een e-mail met 

de bevestiging en ook degene tegen wie je speelt. Als 

(mogelijk vanaf juni) een groepje van vier personen gaat 

tennissen hoeft maar een persoon te reserveren. Iedereen 

binnen het groepje ontvangt dan een e-mail met de reservering. 

Hoe werkt het dan met die App? Klik hier om de bijlage van de 

App te openen. Hierin staat stap voor stap beschreven hoe je de 

App kunt downloaden en gebruiken. Bij het installeren van de 

App wordt gevraagd om je club op te zoeken. Vul dan Harten 

of Heelsum in. Dan komt de vereniging vanzelf tevoorschijn. 

Verder, het is voor ons allemaal nieuw. Het zal in het begin 

even zoeken zijn maar met elkaar moet het lukken. De kans is 

aanwezig dat we tegen zaken aanlopen die wij niet voorzien hebben. Ik hoop dat jullie 

hiervoor begrip hebben. Heb je nog vragen met betrekking tot het gebruik van de App, bel 

dan Janny van de Langemheen op 06-28824388 of Wim Burger 06-21212112. De komende 

periode gaan we ontdekken of het werkt zoals we voor ogen hebben. 

Wellicht ten overvloede. Hou anderhalve meter afstand, neem alleen je eigen tennisballen in 

de hand tijdens het spelen en gebruik ook gewoon je gezonde verstand. Ik denk dat we 

allemaal weten wat we wel en niet moeten doen. 

Samen gaat het lukken! Heel veel tennisplezier gewenst. 

Wim Burger 
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