
Instructies vrijspelen tennisjeugd  

Met ingang van dinsdag 5 mei mag de jeugd t/m 18 jaar ook weer vrij tennissen.  

Wat zijn de regels?  

 Je kunt alleen digitaal, via de clubapp, een baan reserveren (zie verder instructies 

digitaal afhangen). Single mag 45 minuten en dubbel een uur. 

 Kom dus alleen naar het park als je digitaal een baan hebt gereserveerd. 

 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.  

Omkleden moet je ook thuis doen.  

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

Je ouders mogen niet op het park komen. 

 Kom maximaal 5 a 10 minuten vóór je reserveringstijd naar het park.  

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

 Houdt ook op het park altijd rekening met de 1,5 meter regel. Dus wacht netjes bij 

de baan waar je gaat spelen totdat eventuele vorige spelers de baan verlaten 

hebben.  

 Je mag zowel single als dubbel spelen. Houdt bij het dubbelen echter wel rekening 

met de 1,5 meter regel. (Geldt niet voor leeftijd t/m 12 jaar) 

 Zorg ervoor dat je tennisballen gemarkeerd zijn. 

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

 Wissel van baanhelft met de klok mee. 

 Gebruik alleen je eigen bidon en handdoek. 

 De scorebordjes mogen niet gebruikt worden en zijn dus verwijderd. 

 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

 Vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen. 

 Je mag na het tennissen niet op het tennispark blijven. 

Voor vragen over het digitaal afhangen kan je mailen naar tc@ltc-tloo.nl 

Voor andere vragen kan je mailen naar voorzitter@ltc-tloo.nl 

We wensen jullie veel plezier! 
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