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Regels voor tennisles + 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: 31 mei 2020 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Allereerst gelden de algemene KNLTB richtlijnen voor Tennis. Op sommige punten wijken we af vanwege strengere 

regionale/gemeentelijke regels, dit is aangegeven. Zo is vrij tennissen voor jeugdleden alleen mogelijk onder bepaalde 

voorwaarden. De algemene KNLTB richtlijnen voor Tennis zijn op verschillende plekken op het tennispark opgehangen, 

en staan op pagina 4 van dit document. Lees deze goed door! 

 

De volgende extra regels gelden algemeen voor de jeugdleden t/m 18 jaar: 

• 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. 

• Ouders/verzorgers mogen het sportpark niet betreden. 

• Binnen onze vereniging is de 1e corona-coördinator Rien Brouwer, e-mail: mkbrouwer@kpnmail.nl, en de 2e 

corona-coördinator is Coen Beltman, e-mail: info@tennisschoolcoenbeltman.nl. 

• Volg de regels en aanwijzingen van de tennisleraar / corona-coördinator op. Bij niet-opvolgen van de regels en 

aanwijzingen lopen we als vereniging het risico dat het tennispark weer volledig gesloten wordt. 

• We hebben de volgende sancties voor niet-opvolgen van de regels en aanwijzingen: 

o Kind dat lid is volgt regels/aanwijzingen niet op: Het kind wordt per direct van het tennispark verwijderd, mag 

de volgende les niet aanwezig zijn, deze les moet wel betaald worden. 

o Kind dat geen lid is volgt regels/aanwijzingen niet op: Het kind wordt per direct van het tennispark verwijderd, 

en is niet meer welkom voor volgende lessen. 

o Ouder/verzorger dat ook lid is volgt regels/aanwijzingen niet op: De ouder/verzorger is tijdelijk niet welkom op 

het tennispark, startend vanaf het moment dat het dit lid vanwege versoepeling van de corona-maatregelen 

weer toegestaan zou zijn om op het tennispark te tennissen. De termijn wordt bepaald door het bestuur. 

• Nadat je klaar bent met tennissen kan je, als het terras is opengesteld en er op dat moment voldoende ruimte is, 

gebruik maken van het terras. Ook de toegang tot het terras kent éénrichtingverkeer: de ingang van het terras is 

via de schuine helling, de uitgang van het terras is via de trap aan de kant van de tennishal. Verlaat na je verblijf op 

het terras onmiddellijk het tennispark via de voorgeschreven uitgang. De pachter bepaalt de regels die op het 

terras gelden, volg deze. 

 

  

mailto:mkbrouwer@kpnmail.nl
mailto:info@tennisschoolcoenbeltman.nl


Regels voor tennisles + vrij tennissen jeugdleden tm 18 jaar, 31-mei-2020 - versie website.docx pagina 2 / 4 

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

• Met ingang van zaterdag 30 mei zijn er 3 banen van 09.00 tot 12.00 uur gereserveerd voor het vrij tennissen door 

jeugdleden t/m 18 jaar. Dit gebeurt onder professioneel toezicht. Het vrij tennissen op deze wijze is alleen mogelijk 

op de zaterdagen, en de periode waarop dit mogelijk is loopt door t/m zaterdag 4 juli (begin schoolvakantie). 

• Aanmelden uiterlijk de vrijdagochtend vóór de zaterdag waarop je wilt gaan tennissen, uitsluitend via een e-mail 

naar Els Bol (lid jeugdcommissie), ericenels@icloud.com. Geef daarin je voorkeur voor de tijd (9.00 / 10.00 / 11.00 

uur), de namen van het tweetal / viertal en de leeftijden. Op de vrijdagavond zal er dan een rooster via de mail 

worden verspreid. 

• Neem voor tennissen met gezinsleden (ouder/verzorger met kind) contact op met Rien Brouwer (voorzitter 

jeugdcommissie), e-mail: mkbrouwer@kpnmail.nl, of met Els Bol (lid jeugdcommissie), e-mail: 

ericenels@icloud.com. 

 

Aankomst: 

• Kom - als je kunt - alleen naar het sportveld. Lopend of op de fiets. 

• We hebben zoveel mogelijk éénrichtingverkeer op het tennispark, zie het plaatje op pagina 2. 

• Je komt aan op de grote parkeerplaats aan de Tegelerweg. 

• Wacht buiten de poort tot de begintijd van je tennisles of vrij tennis-afspraak. 

• Als je op de fiets bent gekomen neem je deze mee het tennispark op. Er zijn fietsenrekken bij baan 1 en baan 6. 

 

Vertrek: 

• Ga via een toegangspoort van de baan af. Volg het éénrichtingverkeer op het pad tussen banen 1 – 5 en banen 6 – 

10. 

• De tennisleraar zorgt ervoor dat je door hoofdingang van het tennispark af gaat. Hier wachten de 

ouders/verzorgers buiten de poort op de kinderen. 
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Eénrichtingverkeer op het tennispark: 

 

Aankomst 

lopend / fiets  / 

auto 

Wacht hier 

buiten de poort 

tot de begintijd 

van je baan- 

reservering of 

tennisles 

Vertrek  

lopend / fiets / 

auto 




