
 
 

 

 

 

Beste jeugdleden, ouders, begeleiders en verzorgers, 

Jullie hebben natuurlijk al gehoord dat buitensporten voor jeugd tot en met 18 jaar weer 
beperkt kan. 

Wij hebben als tennisvereniging toestemming gekregen om onder strikte voorwaarden jullie 
te laten tennissen. Van onze tennisleraar Chris Dijkhuizen krijgen zij die les hebben een 
bericht wanneer en hoe de lessen zullen beginnen. 

De jeugdleden van 13 jaar tot en met 18 jaar krijgen ook de mogelijkheid om vrij te spelen. 
Hiervoor is een tijdsblok gemaakt waarin dat kan. Maandag en woensdag van 17:45 tot 20:00 
uur. 

Wat moet je hiervoor doen? 

Je moet je aanmelden bij onze secretaris Jolanda Pieltjes, te bereiken onder nummer 06-
12241975. 

Je wordt dan ingedeeld, wij houden rekening met de door jou gewenste tijd. Zonder 
aanmelding word je niet toegelaten op ons tennispark. Zorg dat je altijd je tennispasje bij je 
hebt. Houd je aan de aanwijzingen van de Corona verantwoordelijke (te herkennen aan een 
geel hesje) van de vereniging. 

Welke regels gelden er? 

• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts; 

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

• 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 coronavirus 

(COVID-19). 
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand (uitzondering voor kinderen tot en met 12 

jaar) 
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 
• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; 



• vermijd het aanraken van je gezicht; 
• schud geen handen; 
• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga 

direct daarna naar huis. 
• Het clubhuis en de hal zijn gesloten. Ga thuis naar het toilet. Er wordt alleen buiten 

getennist.  
• Gebruik alleen je eigen gemarkeerde tennisballen 
• Word je gebracht of gehaald rijd dan rechts bij het aankomen op de parkeerplaats en 

rijd dan een rondje tegen de wijzers van de klok in. 
• Zet de kinderen af bij het eerste hek en haal hen daar ook weer op. Blijf als begeleider 

in de auto. 

Wij doen een beroep op jullie en jullie ouders, verzorgers en begeleiders om er samen iets 
van te maken. Gedraag je verantwoordelijk en houd je aan de regels. 

Mocht dit niet lukken dan moeten wij als tennisvereniging de noodzakelijke maatregelen 
treffen. 

Bestuur NTC De Wiltsangh 

 


