Aanvullende maatregelen voor het enkelspel –
Dynamictennis Appoldro
Het coronaprotocol staat op onze website. Houd je hier te alle tijden aan zie:

https://www.appoldro.nl/wordpress/wordpress_dt/wpcontent/uploads/2020/10/Standaard-Coronaprotocol-DynamictennisAppoldro-v3.pdf
Hieronder tref je de aangescherpte maatregelen die gelden naast het bestaande protocol in
de periode waarin wij alleen kunnen “enkelen”! Lees deze goed door en houd je hieraan zodat wij
met z’n allen kunnen blijven sporten. Deze maatregelen zijn in lijn met de overheid, RIVM,
NOC*NSF, Accres en de eigen bond DTBN.

1. De speeltijden zijn: maandag van 9:00 - 10:30 en donderdag 19:00 - 21:00.
2. Er mogen maximaal 30 mensen in een zaal zijn. De 1,5 meter afstand dient te allen
tijde te worden gehandhaafd.
3. De zaal is een kwartier van tevoren open. Je komt de zaal binnen met een mondkapje
op. De eersten die binnenkomen, worden gevraagd mee te helpen met het opzetten
van de speelvelden, met mondkapje op.
4. Je wisselt je schoenen om in de kleedkamer of op de banken aan de rand van de zaal.
Houd hierbij je mondkapje op en houd hierbij 1,5 meter afstand tot de ander.
5. Voor het spelen begint, krijg je een speelkaart voor een veld. Op dat veld speel je
zoveel mogelijk de hele avond.
6. Ga naar je speelveld. Als je daar bent, mag het mondkapje af. Houd nog steeds 1,5m
afstand van elkaar.
7. Volgens de huidige maatregelen, mogen we alleen spelen in vaste groepen van
maximaal 4 personen, bij binnensport. Dit betekent voor ons, dat er maximaal 4
personen op een, voor hen, toegewezen veld spelen. Deze groep, moet zoveel mogelijk
op hun toegewezen veld spelen om onnodig lopen door de zaal te beperken.
8. Men kan dus alleen wedstrijden spelen met de 3 andere personen uit de eigen groep
terwijl er onderling 1,5m afstand wordt gehouden. De toewijzing aan een groep gebeurt
door de betreffende coördinator (Karin op maandag, Wilco op donderdag) op volgorde
van binnenkomst. De personen op het toegewezen veld, mogen NIET mengen met
andere personen op andere velden volgens de huidige maatregelen. Er worden 6
speelvelden gebruikt, veld 7 wordt gebruikt door de op die momenten niet spelende
spelers (wachten op de banken, 1,5 m onderlinge afstand). De wisseltijd voor een
tweetal om te spelen wordt geregeld door de coördinator, we denken nu aan circa 10
minuten per spel, maar dit wordt later geëvalueerd op een mogelijk beter alternatief. Zie
de illustratie op pagina 2.
9. Bij einde speelavond of weggaan, zet je je mondkapje op. Uiteraard doe je bij het
opruimen ook je mondkapje op en houd je 1,5m afstand.
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