
ZAMBESI TENNIS KLUB 

💚🎾🎾💚 

VEILIGE TENNIS 

Hierdie inligting sal ons help om veilige aksies te volg sodat die klub kan oopbly en ons vrolike bedagsame 

tennis kan speel. 

Reël 1 - as iemand jou help onthou, dan sien mens dit nie as kritiek nie maar dat ons mekaar wil veilig hou, 

mekaar se oë en hulp wil wees. 

Reël 2 - geen negatiwiteit - alles hier onder is idees, gaan heeltyd aanpas om prakties te bly dws net 

opbouende voorstelle ipv kritiek 

   😃😄😁😂 

Voordat jy tennis toe kom: 

# Gedurende die week - reël met jou groep mense en bespreek 'n baan op die "Book a court"  

# Die besprekings maak 'n week vooraf oop en moet op die heel laaste 24 uur voor jy speel gedoen word 

# Maak seker dat jy gesond voel 

# Indien 

• JY of 

• enige van die MENSE in jou HUIS of  

• iemand saam met wie jy elke dag WERK 

vir COVID getoets word en die UITSLAG is nog NOG NIE beskikbaar nie moet jy nié tennis toe kom nie!! 

# As enige van ander bogenoemde mense positief toets moet jy gewoonlik of self toets of vir 14 dae 

isoleer. 

# Bring jou eie houer met hand sanitizer saam 

# Bring so min as moontlik items 

# Bring jou eie balle en merk hulle duidelik met 'n permanente merkpen. 

# As iemand nou per ongeluk daaraan raak spuit hande mos aan einde - laat balle in son lê tuis vir 'n tyd 

# Daarom krities dat jy verkieslik nie aan jou mond en oë vat tussenin nie 😇 

# Bring 'n masker saam, verkieslik een wat jy kan ophang 

# Sorg dat jy die indemniteitsvorm aanlyn vir Johanna gestuur het 

# Doen jou screening op die app 

 



By die klub: 

# Sorg dat jy te alle tye buite die baan 'n masker aan het wat jou mond en neus bedek. Moet dit nie aftrek 

as jy praat nie. Moet nooit aan die voorkant van 'n masker trek of raak nie, want dit is die vuil area waarop 

kieme versamel. Ontsmet jou hande telkens indien wel. 'n Gesigskerm alleen is nie voldoende nie!! 

# Stap na die "screening" persoon op die klubhuis se stoep 

# Reinig jou hande met voetmeganisme ontsmettingsmiddel 

# Gee die persoon geleentheid om jou temperatuur te neem 

# Ons wil hantering van papier vermy dws die persoon wat jou temperatuur neem gaan namens jou langs 

jou naam en temperatuur lesing teken 

# Indien vereis, wys vir die persoon dat jy die screening vraelys op jou foon ingevul het en submit het - as 

betyds ingevul sal ons dit kan sien op google forms  

# Behou sosiale afstand sover moontlik met minstens 1,5m 

# Moet asb glad nie die klubhuis betree nie 

# Die badkamer moet slegs in uiterste gevalle gebruik word sodat ons risiko kontak areas kan beperk. 

Gebruik spuitmiddel voor badkamer gebruik en daarna. Daar sal houers binne wees. Gebruik 'n stukkie 

toiletpapier om toilethandvatsel vir trek te hanteer en om badkamerdeur oop te maak. Gooi weg in 

asblikkie by wasbak. Was krane af met seep nadat hande gewas het. Droog hande af aan 

papierhanddoekies. 

# Kies 'n plek om jou goed neer te sit dws bankie of ekstra stoel op die baan. Mense van dieselfde 

huishouding kan saam op 'n bankie sit 

# Verwyder dan jou masker en hang aan 'n hakie. As jy ‘n chirurgiese masker dra, skryf vooraf jou naam 

daarop vir ingeval iemand anders ook dieselfde tipe gebruik.  

# Maak hande telkens direk na masker verwyder het,  skoon by elmboog spuitbottel wat op die baan is of 

jou eie houer 

# Maak die hek met jou voet toe 

 

Tydens Spel:  

# Komitee sal sorg dat net hoogte korrek is 

# Net jy raak met jou hande aan jou eie gemerkte balle 

# As opwarm, gebruik net 2 mense se balle, joune of oorstaande maat s'n.  

# Tydens elke spel moet net die diener se balle op die baan self wees. Die ander se balle lê by hulle stoele. 

As jy dien, kry jy jou balle.  



# As julle balle aangee, kan nie met skoen optel en aanstuur nie, skoene vol kieme van vasmaak. Gebruik 

slegs raket om te stuur, hetsy bons en oor net of onder deur.  

# Stuur balle aan vir persoon. As jy die ander persoon se balle kan optel met raket alleen, kan dit so gebruik 

tydens opwarming. Al is jou hande vooraf skoongemaak, raak jy aan jou eie raket, jou sweet ens.  

Al neem dit langer, steeds die moeite werd 

# Persoon dien dus altyd met eie balle 

# As kante ruil - stap kloksgewys om 

# Sodra klaar gespeel is, sit weer jou masker op 

# Tydens groter groepe wat gaan ruil tussen bane gaan die beampte vir  elkeen 'n 1 of 2 alkohol wipes 

gee(goed duur daarom spaarsamig 😅) om jou eie masker hakie en jou stoel volledig af te vee. Sal een 

asblik buite bane sit vir weggooi van lappies 

# As buite die baan - behou masker en afstand asseblief  

😷....😷....😷 

Geniet!! 

    💚🎾🎾💚 


