
 
 

Regels voor (jeugd)leden die komen lessen of vrij tennissen 

 blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 

koorts (vanaf 38 C°);  

 blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 

Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;  

 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-

19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, 

moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;  

 kom alleen naar het tennispark wanneer er voor jou een les gepland staat of je een baan hebt 

gereserveerd om vrij te tennissen;  

 reis alleen of kom met één persoon uit je eigen gezin;  

 kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar het park;  

 plaats je fietsen in de stalling zo ver mogelijk van elkaar (minimaal 1,5 meter); 

 houd je aan de aangegeven looproutes; 

 mochten ouders/ begeleiders een jeugdlid brengen, mogen ze hun auto niet parkeren 

op onze parkeerplaats! Die is alleen toegankelijk voor degene die lessen of vrij 

tennissen! 

 kom in sportkleding naar het park.  

 kantine, kleedkamers en toiletten zijn gesloten, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;  

 kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de les of het vrij tennissen naar het park en 

wacht op aanvang van de les op het terras voor de serre;  

 volg altijd de aanwijzingen op van de trainers of toezichthouders (bestuursleden of door het 

bestuur aangewezen leden); 

 sporters vanaf 13 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve 

personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 

jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;  

 gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen.  

 neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;  



 
 verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie. 

Houd je aan de regels! De gemeente zal hier op handhaven en kan boetes uitdelen, maar ons ook 

verplichten ons park weer volledig te sluiten als we ons meermalen niet aan de richtlijnen houden. 


