
Dubbel spel mag weer! 
         Kruiningen, 22 mei 2020 

 

Beste leden, 

Dubbel spel mag weer! 
Woensdag 20 mei 2020 kregen we van de KNLTB bericht dat dubbelen weer is toegestaan.  
Er mogen dus vier personen op een baan. Houd bij het wisselen etc. de afstand van 1,5 meter in 
gedachte en handel daar ook naar! 
 
Het terras en het clubhuis blijven vooralsnog gesloten. Het is dus alleen toegestaan om een partijtje 
te spelen en daarna direct weer naar huis te gaan. Doe dus je tenniskleding thuis aan en maak geen 
gebruik van de (kleed) accommodatie en/of toiletten op de tennis.  
 
Neem je verantwoordelijkheid en toon respect voor de afspraken en spelregels die we met zijn allen 
moeten hanteren en naleven. 
 
Toegang en reservering 
We hebben het reserveringssyteem aangepast, zodat de speeltijd in het dubbelspel 75 minuten 
bedraagt. Het wordt nu nog ingewikkelder in het reserveringssysteem. Enkelspel 60 minuten en 
dubbelspel 75 minuten behoeven ook de aandacht van de gebruikers van dat moment onder het 
motto 'tijd is tijd'.  
Gun een ander ook zijn of haar speeltijd en houd rekening met elkaar bij het reserveren en ook bij 
het einde van je speeltijd, zeker als anderen de baan ook hebben gereserveerd. Dit kan je op de 
reserveringsapp zien. Ga ook NIET tennissen als je niet hebt gereserveerd! 
 

Veiligheid- en hygiëneregel voor iedereen 
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts; 
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 gr C) en/of benauwdheids-

klachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en 
naar buiten; 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 
worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
• Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 
• Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van de sportlocatie; 
• Vermijd het aanraken van je gezicht; 
• Schud geen handen; 
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de tennis en ga direct daarna 

naar huis. 



Corona versoepelingsmaatregelen vanaf 20 mei 
Tennissen zonder toezichthouder mogelijk voor maximaal 4 spelers per baan (vrij spelen), mits van te 
voren een baan is gereserveerd. 

1. Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd 
hebben en/of training hebben. 

2. Publiek is niet toegestaan.  
3. De kantine blijft dicht. De kleedlokalen en toiletruimte blijven gesloten.  
4. Neem je eigen ballen mee en markeer deze. 
5. Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek. 
6. Raak elkaar niet aan. 
7. Wissel van baanhelft met de klok mee. 
8. De scoreborden zijn niet beschikbaar (dus zelf onthouden!) 
9. Ga na het spelen direct naar huis. 

 

Reserveringssysteem 
Afhangen banen via de KNLTB club app. Als je de app nog niet op je mobiel hebt, ga dan naar Play 
Store of iTunes Store en download de app ‘knltb club app 2.0’. Houd je KNLTB-pasje (= tevens 
toegangspas tot de tennis) bij de hand. Daarop staat je KNLTB bondsnummer. Dit nummer heb je 
nodig om in te loggen. 
 

Ga naar de KNLTB club app. (dus niet via de website) 

1. Selecteer jouw club; Kruiningen 
2. Vul je bondsnummer en wachtwoord in (al je je wachtwoord bent vergeten kun je dit 

opnieuw opvragen. Dit komt binnen op je mailadres dat bij de KNLTB bekend is) 
3. Baan reserveren 
4. Rechts boven op het kalendervinkje je dag kiezen 
5. Baan kiezen 
6. Druk op het groene vakje + op de tijd die je wil spelen 
7. Invullen met wie je gaat spelen. 
8. Datum, begintijd en eindtijd checken. 
9. Reserveren 
10. Succesvol afgehangen 

 

Je ziet nu een tennisbal staan op de plek die je hebt gereserveerd. Als je op de tennisbal klikt krijg je 
je reservering te zien en kan je eventueel annuleren.  
Tot slot: je hoeft niet allebei te reserveren, omdat je beide namen voor gebruik van de baan dient op 
te geven.  Je krijgt een mail met bevestiging dat je de baan hebt gereserveerd.  
 
 

 

 

 



Mocht u algemene vragen hebben over dit bericht of hiermee verband houdend dan verzoeken wij u 
dit te doen via info@ltc-kruiningen.nl, of verwijzen wij u naar www.knltb.nl . 

 

Sportieve groet en pas goed op jezelf en elkaar! 

 

Namens het bestuur L.T.C. Kruiningen 

 

 


