
 

We mogen weer gaan tennissen en trainen vanaf maandag 11 mei. 

Wij vragen jullie, voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen, om onderstaande regels in 
acht te nemen:  

- Houd altijd 1.5 meter afstand van elkaar  
- Was je handen voor en na het spelen 
- Schud geen handen en geef geen high fives 
- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 
- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden C) 
- Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 graden C) en/of 

benauwdheidsklachten 
 

- Het Clubhuis is alleen open voor het gebruik van toilet. De kantine, het terras en de 
kleedkamers zijn gesloten 

- Gebruik de desinfecterende gel om je handen schoon te maken (bij ingang en uitgang) 
- Volg de looproute; ingang aan voorzijde van het park, uitgang aan achterzijde (bij het 

trainershok). De looproute is aangegeven met rode pijlen 
- De AED en EHBO materialen bevinden zich in de bestuurskamer 
- Bij hoge nood en calamiteiten: sleutel clubhuis bij trainer 
- Wissel van baanhelft met de klok mee 
- Gebruik geen scoreborden op de baan 
- Tennis is alleen mogelijk als je online een baan reserveert via de ClubApp.   
- Kom alleen naar het park als je training hebt of een baan gereserveerd hebt 
- Alleen singel is toegestaan (vanaf 1 juni waarschijnlijk ook dubbel) 
- Kom op de afgesproken tijd, maximaal 10 minuten van te voren 
- Ga op je eigen bankje zitten tijdens wissel/rust. Dus niet naast elkaar. 
- Ga na het tennissen meteen weer naar huis 
- Neem je eigen materiaal mee zoals een gevulde bidon en handdoek  
- We kunnen helaas voorlopig geen activiteiten organiseren 
 

Het is alleen mogelijk om naar het park te komen als je online een baan hebt gereserveerd.  
Het reserveren van een baan doe je via onze ClubApp op je telefoon. Het werkt heel eenvoudig. 
Mocht je deze app nog niet hebben geïnstalleerd, via de website https://zee-en-duin.nl is deze te 
downloaden. Daar vind je ook een uitgebreide uitleg hoe je een baan kunt reserveren.  

Ook ontvangen degenen die de app nog niet gebruiken vandaag of morgen apart nog een uitnodiging 
om deze te installeren. In de uitnodiging staat ook aangegeven welk e-mailadres (het e-mailadres 
wat momenteel bekend is bij de ledenadministratie) je moet gebruiken in de app. Alleen met dat e-
mailadres is dit mogelijk! Op de website kan je teruglezen wat te doen als dit e-mailadres niet meer 
klopt. 
Ontvang je de uitnodiging maar heb je de app inmiddels toch al geïnstalleerd, dan kan je deze 
negeren. Heb je de uitnodiging niet ontvangen? Kijk dan op de website!! 
Leden waarvan wij de contributie nog niet hebben ontvangen kunnen geen baan reserveren. 
 
Mocht je problemen ondervinden bij het reserveren van een baan neem dan contact op met Ans van 
Rijn, voorzitter@zee-en-duin.nl, 06 44064795. Ook in geval van calamiteiten kunnen jullie dit 
nummer bellen.  
 
 
Samen sterk tegen Corona! 


