
Maatregelen Coronavirus Tennispark 
de Toss 

Update opening park 
 

We hebben alle protocollen vanuit de NOC-NSF en de KNLTB ontvangen 
en zorgvuldig doorgenomen. In deze nieuwsbrief zitten de volgende 
onderwerpen als update: 
 Vrijspelen 
 Belangrijkste punten uit het protocol 
 Tennisles 

 

Vrijspelen 

Vanwege de verwachte drukte gaan we een andere regeling treffen qua 

speeltijden. Om iedereen zo veel mogelijk speeltijd te geven gaan we bij 

drukte elk uur wisselen. Omdat er maar 4 personen op de baan mogen 

staan vragen wij u om 5 minuten voor einde speeltijd de spullen in te 

pakken, zodat de volgende spelers op een lege baan terecht kunnen. 

Voorbeeld: 19.00u de baan op is om 19.55u spullen inpakken en de baan 

verlaten zodat de volgende spelers om 20.00u kunnen beginnen (De 

eindtijd wordt aangegeven door middel van een bel door de 

toezichthouder).  

De openingstijd van het tennispark is van 9.00-23.00 uur. 

We bekijken per dag of deze maatregels versoepeld kunnen worden.  

 

Om zoveel mogelijk afstand te houden van elkaar gaan we een één 

richtingsverkeer organiseren. Dat betekent dat de hoofdingang gebruikt 

wordt bij aankomst en de parkeerplaats als uitgang dient.  

Bij de in- en uitgang zullen we handdesinfectie ter beschikking stellen.     

 

 

 

 



Belangrijkste punten uit het protocol 

Voor jullie hebben we de belangrijkste zaken uit onderstaande 

protocollen vast samengevat. Alleen als iedereen zich hieraan houdt 

kunnen we samen veilig tennissen! 

 Gezond verstand gebruiken staat voorop! 
 Blijf thuis bij: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C). Ook 
mij milde klachten. Onze trainers zullen leerlingen die toch komen 
met deze klachten gelijk naar huis sturen 

 Als iemand in jouw huishouden de bovengenoemde klachten heft 
 Als jij of iemand uit jouw huishouden positief getest is op het Corona 

virus (COVID-19). Je kunt tot en met 14 dagen na het contact met 
diegene ziek worden, dus bij contact moet je ook minimaal 14 dagen 
thuisblijven. 

 Als jij/ of je huisgenoot 24 uur geen klachten heeft mag je weer naar 
buiten 

 Vanaf 13 jaar moet je anderhalve meter (twee armlengtes) afstand 
houden. 

 Let ook goed op dat je niet te dicht bij de trainers komt, dit moet 
minimaal 1,5 meter zijn. 

 Hoesten en niezen doe je in je elleboog en gebruik papieren 
zakdoekjes 

 Op de club kan je alleen in hoge nood naar de wc, dus zorg dat je 
thuis al geweest bent 

 Was thuis voor en na de training goed je handen 
 Let ook op dat je niet aan je gezicht zit 
 Kom uiterlijk 5 minuten voor het begin van je training of vrijspelen 

naar de club en ga daarna gelijk naar huis 
 Ouders/verzorgers blijven buiten het hek, die mogen dus niet mee 

het terrein op. Let ook daar op de 1.5 meter afstand 
 Vul je eigen bidon thuis vast met drinken, op de club kan dit nu niet 
 Kom zelf naar de club, dus niet gezellig met anderen fietsen/rijden 

(tenzij dit echt niet anders kan) 
 Kinderen tot en met 12 jaar mogen met maximaal 6 kinderen op één 

baan en met maximaal 2 kinderen tegelijk tegen de oefenmuur en 
maximaal 4 kinderen op het oefenbaantje. 



 Kinderen van 13 tot en met 18 jaar mogen met maximaal 4 kinderen 
op één baan en mogen alleen in hun eentje tegen de oefenmuur en 
maximaal 2 kinderen op het oefenbaantje. 

 Let goed op de 1.5 meter afstand op het park en tijdens de training 
 High five/boks/etc. mag nu natuurlijk allemaal niet 
 Wissel van baanhelft met de klok mee 
 De scoreborden op de baan mag je nu niet gebruiken 

Mocht je nog vragen hebben of de club op de een of andere manier wilt 

helpen, schroom dan niet om contact op te nemen via 

tennisparkdetoss@gmail.com of telefonisch 06-53264629 

Hieronder staan links naar de info vanuit de KNLTB: 

aanvullende richtlijnen KNLTB verantwoord tennissen 

 

Tennisles 

Onze trainers, Robbert en Nils, hebben de afgelopen weken helaas niet 
kunnen werken vanwege alle maatregelen. Ze zijn enorm blij om weer 
de baan op te gaan en jullie van tennistips te kunnen voorzien. Er zijn 
nog meerdere uren beschikbaar om tennisles te volgen. Wil je graag 
tennisles of heb je nog vragen over de mogelijkheden, schroom dan niet 
om contact op te nemen met onze hoofdtrainer Robbert van de Hoef, 
via 06-22718392 of info@thetennisfactory.nl .  
 

mailto:tennisparkdetoss@gmail.com
https://corona.knltb.nl/media/4dqbq1u4/aanvullende-richtlijnen-verantwoord-tennissen-en-padellen.pdf?ts=637233417384030000

