Beste tennis- en padelspelers,
Lees deze mail zorgvuldig en houd je aan de gestelde regels, zodat we met zijn allen weer
volop van onze sport kunnen genieten.
Vragen over het vrij spelen en de regels kun je stellen via info@tennisparkdekrekel.nl.
Veel speelplezier!
Met vriendelijke groet,
Hanneke Ketelaars

Regels vrij spelen
•
•
•

•

•
•

Vrij spelen is mogelijk via een online reservering. Een instructie van online reserveren is
toegevoegd in de volgende alinea.
Je mag 1 vrij spel vooraf reserveren (45 minuten of 60 min). Pas na afloop van het
gespeelde tijdsblok mag je weer een nieuw tijdsblok reserveren.
Zorg dat één van de spelers de baan reserveert, je mag niet allebei een baan reserveren.
We willen dat iedereen de kans heeft om te spelen. Maak hier geen misbruik van
s.v.p. Bijvoorbeeld: Kees en Hans gaan tennissen. Kees heeft van 20:00- 20:45 uur de baan
online gereserveerd. Hans hoeft niks meer te doen. Het is NIET toegestaan dat Hans online
reserveert van 20:45- 21:30 uur. Dus één van de 2 heeft de reservering gemaakt.
Je kunt 7 dagen van tevoren reserveren. Dus op maandag kun je al een baan voor woensdag
reserveren als je niet op maandag of dinsdag gaat spelen. Het is wèl toegestaan om langer op
een baan te blijven staan mocht deze vrij zijn.
We doen een beroep op die leden die overdag kunnen spelen, ook overdag gaan spelen en zo de
avond minder druk te maken.
Enkel- en dubbelspel is inmiddels toegestaan.

Online reserveren senioren
Het online reserveren van banen verloopt via een
tool van Tennisbox.
•
•
•

•
•
•

Inloggen Ga naar
http://www.tennisparkdekrekel.nl/
Klik links op Baan reserveren.(Mocht deze
site niet geopend worden, check je firewall)
Bij lidnummer vul je het parkkaart nummer in
die op je krekelpas staat (4 cijfers) of je knltb
nummer. Je moet de knltb- of krekelpas gebruiken waar je de baan voorheen mee reserveerde bij
De Krekel.
Heb je een bankpas, ikea pas, o.i.d. dan werkt dit jammer genoeg niet. Een krekelpas is aan te
vragen bij info@tennisparkdekrekel.nl . De kosten zijn 2 euro.
Wachtwoord is Kr3k3l
Je kunt een partij annuleren door in te loggen met je lidnummer en wachtwoord. Klik op de button
annuleren.

IEDEREEN VERPLICHT AANMELDEN BIJ DIGITALE AFHANGSYSTEEM
Vanaf 10 augustus zijn we verplicht bezoekers te vragen zich te registreren t.b.v. bron- en contactonderzoek
door de GGD bij een besmetting.
Een registratie is mogelijk wanneer iedereen zich aanmeldt bij het digitale afhangsysteem. Eén speler heeft
“thuis” een reservering gemaakt voor de baan, de overige spelers melden zich aan in het paviljoen.
Op het touch scherm,
- klik op de naam van je tennis- padelspeler (je speeltijd),
- klik op “meespelen”,
- daarna haal je je pasje door de paslezer en wordt je geregistreerd.
- klik op doorgaan
Bedankt voor de medewerking!

•

Het baannummer ontbreekt als je opnieuw gaat kijken naar je reservering op de webpagina. Onthoudt dus goed je
baannummer;
Wachtwoord problemen?
Kopieer het wachtwoord uit de mail, Kr3k3l (Hoofdletter K, cijfer 3 en de laatste letter is de kleine letter l). Dan weet
je zeker dat je het goed ingevuld hebt.

Overig
De volgende algemene regels zijn van kracht:
•
•
•
•

Gebruik geen scoreborden. Wissel van speelhelft met de klok mee.
De toiletten en douches zijn geopend.
Houdt 1.5 meter afstand van elkaar (uitzondering tijdens het sporten.)
De ingang is door de poort langs padelbaan 1. De uitgang is via het paviljoen.

