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Regels voor vrij tennissen jeugdleden t/m 18 jaar 
 
Van: Bestuur TV Het Wooldrik 
Aan: Jeugdleden TV Het Wooldrik t/m 18 jaar, en hun ouders/verzorgers 
Laatste wijziging: 29 april 2020 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Allereerst gelden de algemene KNLTB richtlijnen voor Tennis. Deze zijn op verschillende plekken op het tennispark 

opgehangen, en staan op pagina 3 van dit document. Lees deze goed door! 

 

De volgende extra regels gelden voor vrij tennissen jeugdleden t/m 18 jaar: 

• Vrij tennissen is alleen mogelijk op afspraak. 

• Vrij tennissen is mogelijk maandag t/m vrijdag van 16.00 – 21:00 uur. In de schoolvakanties en de weekenden 

van 09:00 – 21:00 uur. 

• Onze regering wil graag dat de sportmogelijkheden voor kinderen zo breed mogelijk gebruikt worden, daarom 

is het ook voor kinderen t/m 18 jaar die geen lid zijn van de vereniging mogelijk om vrij te tennissen. 

• Kijk in de KNLTB ClubApp op het afhangbord welke periodes en banen beschikbaar zijn voor vrij tennissen. 

• Neem telefonisch contact op met onze algemene corona-coördinator voor de vereniging, dit is Rien Brouwer. 

Hij is op maandag t/m vrijdag van 10:00 – 12:00 uur bereikbaar, zie voor zijn telefoonnummer de KNLTB 

ClubApp. Geef de naam van de beoogde corona-groepstoezichthouder op (zie volgende punt voor uitleg). De 

tennisgroep wordt onder de naam van de corona-groepstoezichthouder in het afhangbord genoteerd. 

• Corona-groepstoezichthouder: 

o Per tennisgroep moet er een als zodanig benoemde corona-groepstoezichthouder aanwezig zijn; 

o De corona-groepstoezichthouder is een volwassene die jonger is dan 70 jaar; 

o De corona-groepstoezichthouder houdt toezicht en tennist zelf niet; 

o De corona-groepstoezichthouder moet als zodanig herkenbaar zijn. Wij gebruiken een oranje band 

om één van de armen. 

• De leeftijdscategorieën t/m 12 jaar, en 13 t/m 18 jaar moeten strikt gescheiden blijven, de jeugdleden kunnen 

alleen met anderen binnen dezelfde leeftijdscategorie vrij tennissen. 

o De banen 1-5 zijn uitsluitend bedoeld voor 5-12 jarigen (maximaal 6 kinderen per baan); 

o De banen 6-9 zijn uitsluitend bedoeld voor 13-18 jarigen (maximaal 4 kinderen per baan); 

o Baan 11 is gesloten. 

• Er kan ook worden gereserveerd voor de oefenkooien: 

o De linker kooi is voor 5-12 jarigen, maximaal 2 spelers in deze kooi; 

o De rechter kooi is voor 13-18 jarigen, maximaal 1 speler in deze kooi. 

• Ga voordat je van huis weggaat naar de wc, en kom in je sportkleding. De kleedkamers en douches, en de 

kantine zijn gesloten. 

• Neem je eigen bidon mee en vul ‘m thuis. 

• Zorg zelf voor water, zeep, plastic handschoentjes en ontsmettingsdoekjes. 

• Toegang tennispark is alleen via de hoofdingang. 

• Kom - als je kunt - alleen naar het sportveld. Lopend of op de fiets. 
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• Ouders/verzorgers: als u uw kind met de auto brengt/haalt, parkeer dan op de normale parkeerplaats en 

begeleid uw kind naar/van de hoofdingang. 

• Ouders/verzorgers mogen het sportpark niet betreden, behalve als ze de corona-groepstoezichthouder zijn. 

• Toegang tot de banen 1-5 en 6-10 is alleen via de lage poortjes aan de zijde van de kantine. 
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