
 

 

 
Senioren mogen vanaf maandag 11 mei ook weer 
trainen en vrij spelen! 
 
Goed nieuws! Het bestuur is zeer verheugd jullie, na de aankondiging van het kabinet, te 
kunnen melden dat vanaf a.s. maandag, 11 mei, ook volwassenen nu onder voorwaarden 
weer buiten mogen tennissen. Ook de lessen bij CTO gaan deze week van start.  
 

Belangrijkste richtlijn voordat je gaat spelen:  RESERVEREN!  
Om ongewenste drukte op de baan te voorkomen moet iedereen vooraf 
vanuit huis een baan reserveren.  
 
Voor de eerste week kun je op de volgende manier een baan reserveren: 
• Ga naar https://tvdeblauwereiger.baanhuur.nl/  en reserveer een baan; 
• Na het maken van de baanreservering, krijg je een bevestiging per mail; 
• Je kunt maximaal 1 uur per dag reserveren; en maximaal 1 dag vooraf. 
• Het bestuur van de Blauwe Reiger heeft (bij onregelmatigheden) het recht om 

reserveringen te wijzigen. 
 
Reserveren kan vanaf 18 mei met de clubapp via de knop Tennisbaan reserveringen. Dit 
werkt conform het afhangbord. (alleen voor dezelfde dag met maximaal 2 personen voor 1 
uur). 
Reserveren kan dan via de clubapp van All United. Daarvoor moet je de app nog wel 
downloaden en installeren. (Zie aparte mail van ClubApp) Download de TV de Blauwe Reiger 
app. Maak geen gebruik van het afhangbord in de hal i.v.m. besmettingsgevaar! 
Kom je er niet uit of lukt het reserveren niet stuur dan een mail aan tennis@blauwereiger.nl. 
 
P.S.: Voor de jeugd t/m 18 jaar moet er volgens de richtlijnen een toezichthouder aanwezig 
zijn. Bij reserveren banen door jeugd moeten daarvoor afspraken worden gemaakt met 
bestuur. Stuur daarvoor een mail aan tennis@blauwereiger.nl. 
 

Richtlijnen tijdens en na het spelen: 
• De vereniging is alleen open voor vrij spelen (mits er van te voren een baan is 

gereserveerd) en trainen. De kantine, het terras en de kleedkamers zijn gesloten; 

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

• Maak geen gebruik van het afhangbord i.v.m. besmettingsgevaar; 

• Leden van 19 jaar en ouder mogen alleen singelen. Uitzondering: personen uit 
hetzelfde huishouden mogen ook dubbelen; 

• Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze; 

• Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek; 

• Maak  zoveel mogelijk thuis gebruik van het toilet. Deze voorzieningen zijn alleen 
voor nood open; 
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• Er mag geen publiek komen kijken op het park; 

• Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen); 

• Geef geen high fives; 

• Wissel van baanhelft met de klok mee. Maak geen gebruik van de scoreborden. 

• Ga na het spelen direct naar huis. 
 

Tossen vanaf 19 mei 
In de week van 18 mei willen we ook het tossen weer opstarten, op dinsdagavond en 
donderdagochtend. Hoe we dit gaan regelen, moeten we nog uitwerken. In ieder geval geldt 
ook hier dat deelnemers aan de toss zich vooraf moeten opgeven.  

 
Trainingen senioren CTO 
Aankomende week starten de lessen bij CTO. Er wordt getraind op maandag- tot en met 
donderdagavond.  
 
De indeling van de groepen wordt op dit moment gemaakt. Zodra de indeling definitief is, 
krijgen deze leden bericht hierover van CTO. Er is nog ruimte voor enkele leden om je op te 
geven voor de lessen: https://cto.plannedtennis.nl/inschrijven of mail info@ctotennis.nl   
 
De lessen worden gegeven op: 
• Maandagavond van 18.00 uur – 19.00 uur bij Brian 
• Dinsdagavond van 19.00 – 22.00 uur bij Lorena 
• Woensdagavond van 19.00 – 22.00 uur bij Hans? 
• Donderdagavond van 19.00 – 22.00 uur bij Hans? 
Trainingen jeugd conform vorige nieuwsbrief: 
• Maandag 2 groepen van 16.00-18.00 uur bij Lorena; 
• Woensdag 3 groepen van 16.00- 19.00 uur bij Brian 
• Donderdag 2 groepen van 16.00 - 18.00 uur bij Lorena. 
 
 

Let op! 
Er zijn nog steeds beperkingen en verdere versoepeling is alleen mogelijk als een ieder zich 
aan alle procedures houdt. Daarbij moeten we ons als club uiteraard ook houden aan de 
inmiddels bekende hygiënemaatregelen van het RIVM, dus anderhalve meter afstand en bij 
klachten thuis blijven. En voor en na de lessen handen wassen. Zie voor alle richtlijnen:  
https://corona.knltb.nl/media/bvlhvdhn/aanvullende-richtlijnen-verantwoord-tennissen-en-
padellen.pdf?ts=637245447178700000. 
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