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Standaard regels spelers & begeleiders  
 

Klachten: 

• Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende 

klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 

verhoging (vanaf 38 C°) of koorts, verlies van reuk/smaak. Meld dit direct 

bij de toernooileiding. Deelname aan NOJK is dan niet mogelijk. 

• Ben je de afgelopen 14 dagen in contact geweest met iemand die 

klachten heeft die passen bij een COVID-19 infectie, blijf dan thuis. Meld 

dit bij de toernooileiding. Deelname aan NOJK is dan niet mogelijk.  

Publiek: 

• Publiek is niet toegestaan. 

• Benodigde chauffeurs van spelers mogen wel aanwezig zijn. Per speler 

mag er 1 chauffeur/begeleider aanwezig zijn. Dit kan een ouder of trainer 

zijn. Indien je meer dan 1 persoon  meeneemt wordt dit gezien als publiek 

en zal deze persoon geweigerd worden. 

• Tijdens de NOJK mag er niet gecoacht worden. Een trainer die mee is, is 

dus niet in functie als trainer en dient zich aan alle geldende regels te 

houden. 

• Kaderleden, officials, vrijwilligers, KNLTB coaches en medewerkers die 

een rol hebben bij de NOJK mogen wel aanwezig zijn. 

Corona toegangsbewijs (CTB): 

• In de horeca is een Corona toegangsbewijs vanaf 18 jaar verplicht. 

• Spelers (tot 18 jaar) die een wedstrijd komen spelen zijn niet verplicht 

een Corona toegangsbewijs te laten zien. Vanaf 18 jaar ben je verplicht 

een CTB te laten zien. Deze wordt bij het aanmelden bij de wedstrijdtafel 

gevraagd.  

  



Algemene corona regels: 

• Ontsmet je handen bij binnenkomst. 

• Vermijd fysiek contact met andere personen en hun spullen en/of 

materialen. 

• Vermijd het aanraken van hekken, banken, netten, deuren, etc. zo veel 

mogelijk. 

• Geen high five of hand geven voor, tijdens of na de wedstrijd (tikken met 

het racket is een goed alternatief). 

• Volg de aanwijzingen van de aanwezige staf en toernooileiding op. 

• Neem een gevulde bidon mee van huis (voorkomen van drukte bij 

waterpunt). 

• Houd buiten de baan ALTIJD minimaal 1,5m afstand van andere spelers 

en trainers. Mensen uit hetzelfde huishouden hoeven geen 1,5m afstand 

te houden. 

• Tijdens het tennissen hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. 

• Elke wedstrijd wordt met nieuwe ballen gespeeld. Ontsmet ook na de 

wedstrijd je handen. 

 

  



Standaard regels personeel/toernooileiding 
 

• Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende 

klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 

verhoging (vanaf 38 C°) of koorts, verlies van reuk/smaak. Meld dit direct 

bij de toernooileiding. 

• Ben je de afgelopen 14 dagen in contact geweest met iemand die 

klachten heeft die passen bij een COVID-19 infectie, blijf dan thuis. Meld 

dit bij de toernooileiding. 

• Ontsmet je handen bij binnenkomst.  

• Was regelmatig je handen. 

• Vermijd fysiek contact met tennissers, andere stafleden en hun spullen 

en/of materialen. 

• Vermijd het aanraken van hekken, banken, netten, deuren, etc. zo veel 

mogelijk. 

• Volg de aanwijzingen van de aanwezige staf en toernooileiding van het 

tennispark op. 

• Eigen eten en drinken mee is mogelijk.  

• Houd ALTIJD minimaal 1,5m afstand van spelers, trainers en andere 

medewerkers/toernooileiding.  

• De toernooileiding houdt in de gaten of spelers symptomen vertonen. 

• De toernooileiding voorziet de spelers van de ballen en geeft aan 

wanneer de spelers de baan op mogen.  

• De wedstrijdtafel staat op een logische plek langs de looproute, zodat de 

doorloop op veilige afstand gewaarborgd blijft.   

  



De Rhijenhof 
 

We maken gebruik van de tennisbanen in hal 1 en hal 2.  

 

De doorloop door de horeca is open zodat spelers zich naar de kleedkamers en 

de baan kunnen begeven.  

 

In de horeca is zitgelegenheid voor de begeleiders. Let op: In de horeca ben je 

vanaf 18 jaar verplicht om een Corona toegangsbewijs te laten zien.  

 

Richtlijnen hygiëne: 

• De accommodatie wordt dagelijks grondig schoongemaakt, waarbij er 

vooral gefocust wordt op oppervlakten die vaak worden aangeraakt 

(deurklinken, kranen, liftknoppen, enz.) 

• Bij alle in- en uitgangen staat desinfecterende gel.  

• Er worden voldoende vuilnisbakken neergezet waar zakdoekjes, 

handschoentjes en mondkapjes in gedeponeerd kunnen worden. Deze 

vuilnisbakken worden regelmatig geleegd.  

• Kleedkamers en toiletten mogen wel worden gebruikt.  Hierbij gelden de 

algemene richtlijnen. 

 

 

 

 

 

  



Fysio NOJK 
 

• Eén speler tegelijk aanwezig in de Fysioruimte 

• Indien de Fysio bezet is, wacht dan op het bankje voor de deur 

• Was bij binnenkomst je handen met water en zeep 

• Neem plaats op de behandelbank en volg de instructies van de Fysio op 

• Was voor je weggaat je handen met water en zeep 

• Het dragen van een mondkapje is verplicht voor spelers vanaf 13 jaar 

• We willen graag iedere speler vragen om zijn/haar eigen handdoek mee 
te nemen.  

  



Verloop NOJK 
 

Voor de wedstrijd: 

• Op 1, 2, 3 en 4 dec wordt volgens het ‘not before’ principe gespeeld. Dit 

betekent dat de wedstrijd niet eerder dan het geplande tijdstip begint.  

o Spelers moeten zich maximaal 1 uur en minimaal 30min voor de 

start van hun wedstrijd melden bij de toernooileiding.  

• Op 5 dec wordt volgens het principe ‘followed by’ gespeeld.  

• Er is geen mogelijkheid tot inspelen.  

• Iedereen krijgt 10 minuten om in te spelen.  

• Trainers mogen niet op de baan.  

Tijdens de wedstrijd: 

• Er wordt gespeeld met een derde set als beslissende wedstrijdtiebreak 

tot 10 punten.  

• Let op: de finale wordt wel gespeeld om 2 gewonnen tiebreak sets.  

o Indien de voorgaande wedstrijd dusdanig uitlopen kan de 

wedstrijdleiding voor de start van de partij er nog voor kiezen om 

de finale een derde set als beslissende wedstrijdtiebreak te 

spelen.  

Na de wedstrijd: 

• Blijf na de wedstrijden niet te lang hangen. Er is geen ruimte om te blijven 

kijken bij andere wedstrijden.  

• De prijsuitreiking wordt direct op de baan gedaan nadat de partijen zijn 

gespeeld.  

 

  



Regels CTB en mondkapje 

 

*Iedere speler mag 1 begeleider mee.  

CTB = Corona toegangsbewijs 

 

Mondkapjes: 

In principe valt de Rhijenhof onder een openbaar gebouw, wat betekent dat er een mondkapjes 

plicht is. We willen iedereen vragen om bij het verplaatsen je mondkapje op te doen. Wanneer je 

op een vaste plek zit in de horeca zit mag het mondkapje af.  

 

Spelers die van de baan komen moeten ook een mondkapje dragen. Ook als zij een bezoek aan 

het toilet brengen. 

 

Geen CTB:  

Begeleiders zonder CTB moeten buiten de horeca wachten. Er wordt hiervoor een aparte 
wachtruimte ingericht. De wachtruimte bevindt zich bij de squash banen. In de wachtruimte is 
helaas geen zicht op de banen.  
 
Accreditatie: 
Bij het aanmelden krijgt iedere speler een accreditatie voor zijn/haar begeleider. Graag willen wij 
de begeleider vragen deze om te houden en te laten zien wanneer deze gevraagd wordt.   
  



Plattegrond 
Hieronder zie je de plattegrond van de Rhijenhof en een korte toelichting. 

 

Groene zones: De groene zones zijn de looproute door de horeca, de kleedkamers/toiletten, de 

bespanner en de Fysio. Voor de groene zones gelden de volgende regels: 

1. Mondkapje verplicht 
2. Geen CTB verplichting 

 
In de groene zones zijn geen zitplaatsen. Het looppad in de horeca dient te allen tijde vrij te 
blijven.  
 
Oranje zones: De oranje zones zijn de banen. Hier komen alleen de spelers, toezichthouders, 
scheids- en lijnrechters.  
 
Licht oranje zone: Begeleiders en spelers kunnen plaatsnemen in de horeca. Hier is iedereen 
vanaf 18 jaar verplicht om een CTB te laten zien. Je neemt in de horeca plaats aan een tafel en 
blijft hier niet staan. Zodra je gaat zitten checkt de horeca jouw CTB.  
 
Wedstrijdtafel: De wedstrijdtafel staat op een verhoging midden in de looproute van de horeca. 
Je kunt je hier aanmelden bij de wedstrijdleiding.  
 
Let op: Het achterste deel van de verhoging is open voor begeleiders met een CTB zodat zij de 
wedstrijden in hal 2 kunnen zien. 
 
Blauwe gedeelte: Hier worden per ruimte 8 zitplaatsen gemaakt voor de begeleiders waarvan 
de speler op de baan staat (in hal 1 of hal 2). Mondkapje is hier verplicht, ook als je hebt plaats 
genomen. Let op: spelers zijn niet toegestaan op de tribune in hal 1.  
 
Wachtruimte: De wachtruimte is niet aangeduid op de kaart, maar zal tijdens de NOJK duidelijk 
worden aangegeven. Ouders, zonder CTB, kunnen hier plaatsnemen.  

  



 
 


