
OVERZICHT REGELS OPENSTELLING 
JEUGD TENNISVERENIGING KNEGSEL 
 
 
 
 

 De coronaverantwoordelijken van TV Knegsel zijn de voorzitter, 
Annemieke Dubbers en de secretaris, Anita van der Linden. 

 Het park is alleen geopend voor jeugdleden t/m 18 jaar. Ouders hebben 
geen toegang. Zij halen en brengen hun kinderen bij de poort. 

 Het park is voor jeugdleden weer geopend vanaf 15 mei 2020.  

 Alleen kinderen, trainers en toezichthouders die geen klachten hebben 
worden toegelaten op het park. 

 De trainingen zijn op vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur. Tijdens 
de trainingen mag er niet zelfstandig gespeeld worden. 

 Er mag zelfstandig gespeeld worden op afspraak.  

 Tijdens openingstijden is er altijd een toezichthouder aanwezig. Dit kan 
een trainer, bestuurslid of een andere vrijwilliger of ouder zijn. 

 Toezichthouders worden vooraf geïnstrueerd over de regels.  

 Tijdens de trainingen is de trainer de toezichthouder. 

 Bij de tennismuur hangt een poster dat er max. 2 kinderen t/m 12 jaar en 
1 kind van 13-18 jaar mogen spelen. 

 De (hygiëne)regels hangen duidelijk zichtbaar op de toegangspoort, de 
toegang tot de banen, de deur van de accommodatie en op andere 
zichtbare plekken. 

 De kantine, het terras en de kleedruimten zijn gesloten. 

 De toilet is alleen toegankelijk in geval van nood na overleg met de 
toezichthouder. 

 Bij het toilet zijn papieren handdoekjes. 

 Alle klinken worden bij het openen en het sluiten van het park 
schoongemaakt door de toezichthouder.  

 Er zijn voldoende handschoenen, reinigingsmiddelen en desinfecterende 
gel aanwezig op het tennispark. 

 Op het park is een route aangegeven. Betreden van de banen via de 
poort van baan 1. Verlaten van de banen via de poort op baan 2. 

 Kinderen mogen maximaal 10 min. voor aanvang van de les aanwezig 
zijn. 

 Na de les gaan de kinderen direct naar huis, zij mogen niet blijven spelen. 

 Tussen de lessen is 5 min. pauze voor het wisselen van kinderen. 
 



 Er mogen maximaal 4 kinderen van 13-18 jaar per baan.  

 Tijdens de training heeft elke groep een eigen ton met ballen. Deze 
worden alleen door deze groep 1 keer per week gebruikt.  

 Elke speler brengt zijn eigen racket mee en evt. bidon. 

 Tijdens zelfstandig spelen worden eigen ballen meegebracht. 

 De trainer draagt plastic handschoenen tijdens de les. 

 De banen worden geveegd door de trainer/toezichthouder met plastic 
handschoenen aan. 

 De scoreborden worden niet gebruikt, ook niet tijdens zelfstandig spelen. 
 


