
 

Protocol jeugdsport na versoepeling 
coronamaatregelen 
 

Per 29 april 2020 worden de coronamaatregelen versoepeld. Dit betekent dat de jeugd onder 

voorwaarden weer mag gaan tennissen. Dit protocol beschrijft hoe Tennisvereniging Veenendaal-West 

gaat voldoen aan de voorwaarden, zodat de jeugd weer veilig aan de slag kan. Het is grotendeels 

gebaseerd op de richtlijnen en adviezen opgesteld door NOC*NSF en de KNLTB. 

Lessen beginnen 18 mei 

Belangrijk uitgangspunt is dat de tennislessen i.v.m. privéomstandigheden van de tennisleraar pas vanaf 

18 mei weer van start zullen gaan. We willen in de tussenliggende periode de jeugd toch de gelegenheid 

geven om te komen spelen. Voor de twee leeftijdscategorieën vergt dit verschillende mate van 

begeleiding. Waar nodig wordt in dit protocol hierin onderscheid gemaakt, net als tussen de periodes 

zonder en met lessen. 

Algemene maatregelen 

- Tijdens openingstijden van het park is er altijd een volwassene aanwezig om de jeugd te 

begeleiden. Deze ziet er op toe dat er geen samenscholing plaatsvindt en jeugdspelers zich aan 

de regels houden. 

- Het clubhuis blijft gesloten. 

- Sanitaire voorzieningen gaan alleen open voor noodgevallen. Deze zijn los toegankelijk van het 

clubhuis. 

- Begeleiders en leraar houden 1,5 meter afstand van elkaar en tot de jeugd. 

- Jeugd van 13 t/m 18 jaar houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

- Na het tennissen vertrekken spelers direct naar huis. 

- Tussen lessen/tijdslots voor vrij spelen wordt 5 minuten ingeruimd om te wisselen, met minimaal 

contact tussen groepen. 

- Routing: Indien de (les)baan vrij is hangen spelers die af en verzamelen daar, anders op het terras. 

Spelers die van de baan komen halen hun label uit het afhangbord en vertrekken direct naar huis. 

Zodra een baan vrijkomt hangt een nieuwe groep af en gaat direct naar de baan. 

Hygiënische maatregelen 

- Iedereen wast/desinfecteert zijn/haar handen bij binnenkomst op de club en bij vertrek. De club 

voorziet in de hiervoor benodigde middelen. 

- Sanitair wordt na elke speeldag schoongemaakt. 

- Het afhangbord wordt tussen speelrondes gedesinfecteerd. 

- Een poster met de hygiëneregels (zie hieronder) wordt bij de ingang van het park gehangen. 



 

 



 
Openingstijden tot 18 mei 

Tot de lessen beginnen openen we een aantal vaste momenten het park voor de jeugd om te spelen. Het 

volgende schema houden we daarbij aan: 

- Zaterdag 9 mei 10:30 – 12:00 (t/m 12 jaar tennisclinic, meerdere begeleiders) 

- Zaterdag 2, 9 en 16 mei 13:00 – 15:00 (13 t/m 18 jaar vrij spelen, 2 spelers per baan) 

- Woensdag 6 en 13 mei 18:30 – 20:30 (13 t/m 18 jaar vrij spelen, 2 spelers per baan) 

We vragen jeugdleden aan te geven op welke momenten zij gebruik willen maken van deze beperkte 

openingstijden. Dit kan middels een mail naar jc@tvvw.nl, minimaal 3 uur voor aanvang van dat tijdslot. 

Zo weten we of het park überhaupt geopend moet worden en wat de te verwachten toestroom is. 

De periodes van vrij spelen worden opgedeeld in twee tijdslots van 55 minuten en 5 minuten wisseltijd. 

We hebben geen mogelijkheden om vanuit huis online een baan te reserveren. We verwachten in deze 

periode genoeg baancapaciteit te hebben, waardoor geen logistieke problemen worden verwacht. 

Mochten banen toch vol zijn, dan worden spelers gevraagd naar huis te gaan en indien dit past binnen de 

openingstijden een uur later terug te komen. 

Niet-leden kunnen ook gebruikmaken van deze tijdslots. Indien ze willen aansluiten bij de lessen kunnen 

ze zich ook via deze weg melden. De vereniging brengt ze in contact met de tennisschool voor inschrijving 

voor de lescyclus. 

Opstarten lessen 

Er is nauw contact met de tennisschool (First in Tennis) om het opstarten van lessen in goede banen te 

leiden. Per 18 mei begint een nieuwe lescyclus. Er moeten nog een hoop inschrijvingen verzameld worden. 

Hierdoor is er nog geen lesschema gereed. Bij het inroosteren worden de aanvullende richtlijnen van de 

KNLTB in acht genomen, te weten: 

- Bij trainingen voor jeugd tot en met 12 jaar: maximaal 6 kinderen per baan. 

- Bij trainingen voor jeugd 13 tot en met 18 jaar: maximaal 4 jongeren per tennisbaan. 

- Geen menging van de twee leeftijdscategorieën. 

Overige afspraken met de tennisschool: 

- Tussen de trainingen door wordt er 5 minuten pauze gehouden, zodat lesgroepen de ruimte en 

tijd hebben om elkaar af te wisselen. 

- De leraar fungeert ook als toezichthouder. 

- De leraar draagt plastic handschoenen. 

- Per les wordt een beperkt aantal ballen gebruikt. Na gebruik worden deze voor minimaal een dag 

niet gebruikt. 

Contactpersoon vereniging 

Lex van Dolderen (Vicevoorzitter) 

Email: bestuur@tvvw.nl 
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