
Instructies voor tennisjeugd vanaf 29 april 

Met ingang van 29 april mag de jeugd t/m 18 jaar weer tennissen. De eerste weken zal dat 

beperkt blijven tot het volgen van lessen als je je daarvoor hebt opgegeven. Later (zo snel 

mogelijk) willen we het vrijspelen weer mogelijk gaan maken. Hierover volgt dan een nieuw 

bericht. 

Wat zijn de regels?  

 Kom zo veel mogelijk zelfstandig naar het tennispark, dus met de fiets of lopend.  

 Je ouders mogen niet op het park komen. 

 Op het park is een toezichthouder (met een hesje). Volg zijn aanwijzingen altijd op. 

Dat geldt natuurlijk ook voor die van de leraren. 

 t/m 12 jaar geldt de 1,5 m regel niet met je groepsgenoten. Wel natuurlijk met de 

leraar en alle volwassenen. Van 13 t/m 18 jaar geldt altijd de 1,5 regel. 

 10 minuten voor je les begint, gaat de poort van het park open. Kom dus tussen 10 

en 5 minuten vóór je les begint. Je verzamelt met je groep in het aangewezen 

verzamelvak. Te laat komen betekent helaas dat je niet meer kunt meedoen aan de 

les. 

 De groep die klaar is met de les, wordt naar een ander verzamelvak geleid.  

 Vervolgens mag de nieuwe groep naar de baan; daarna mag de groep die klaar is het 

park verlaten. Om hier tijd voor te maken, zullen de lessen 5 minuten korter duren. 

 Je mag buiten de lessen niet op het tennispark blijven. 

 Ga, voordat je naar het park komt, eerst naar het toilet en was je handen goed met 

zeep. Als je thuiskomt, was dan opnieuw je handen. Als je op het tennispark echt 

naar het toilet moet, zal de toezichthouder de deur van de kantine openen. 

 Bij lessen voor jeugd t/m 12 jaar mogen er maximaal 6 spelers op een baan. Bij 

lessen van jeugd van 13 t/m 18 mogen er maximaal 4 spelers per baan. 

 Ga niet bij elkaar op een bankje zitten en geef bijvoorbeeld geen hig-fives 

 Wissel van baanhelft met de klok mee. 

 Gebruik alleen je eigen bidon 

 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

 Vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen. 

  


