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GOED NIEUWS OVER JEUGDTENNIS! 
Afgelopen vrijdag is het bestuur op de hoogte gesteld over versoepelde 
maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Op onze banen mag onze jeugd van 
13 t/m 18 jaar, onder voorwaarden, vanaf vrijdag 1 mei,  weer met elkaar 
tennissen en dat is goed nieuws natuurlijk! Als vereniging proberen we dit zo goed  
mogelijk te organiseren en de veiligheid te waarborgen, zodat de gezondheid 
voorop blijft staan.  
 
Conform de voorwaarden, zie  hieronder, worden onze banen, tot nader bericht, 
opengesteld op onderstaande tijden:  

 Maandagmorgen van 9.00 uur - 11.00 uur 

 Woensdagavond van 19.00 uur – 21.00 uur en  

 Vrijdagmiddag van 13.00 uur – 15.00 uur 
 
Hoe gaat het straks in zijn werk? 
Conform de richtlijnen van de KNLTB en de gemeente mag er alleen worden 
getennist onder de volgende huidige voorwaarden (deze regels worden ook 
kenbaar gemaakt op ons park): 

 Voor iedereen geldt: blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden 
een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 37,5 C°), verlies van reuk/smaak. 

 Bij tennissen moet er altijd van tevoren telefonisch een baan gereserveerd 
worden bij de corona-verantwoordelijke (Ruud Drent 06-51016404 
telefoon/whatsapp) 

 Het tennissen van de jeugd vindt altijd plaats onder toezicht van een 
toezichthouder. 

 Jeugdleden mogen per keer  maximaal 1 vriend(in) meenemen die (nog) 
geen lid van onze vereniging. 

 Ouders/verzorgers hebben geen toegang tot het tennispark. 

 In de oefenkooi wordt door maximaal 1 persoon in de leeftijd van 13 tot en 
met 18 jaar gespeeld. 

 Per baan wordt met maximaal 2 personen gespeeld in de leeftijd van 13 tot 
en met 18 jaar. 

 Er wordt altijd 1,5 m afstand in acht genomen 

 Er wordt getennist met eigen gemarkeerde ballen. 

 Er wordt getennist met eigen materiaal en er wordt alleen gebruik gemaakt 
van eigen bidon met water en handdoek. 

 Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen). 

 Geef geen high fives. 

 Omdat er geen gebruik van de scoreborden mag worden gemaakt, zijn 
deze niet geplaatst. 

 De banen worden geveegd door de toezichthouder. 

 Kinderen dienen voor het sporten thuis naar het toilet te gaan. Alleen in 
uiterste nood kan het toilet op de park worden gebruikt.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactie Nieuwsbrief: Ruud Drent  

Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 

Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 
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 Het clubhuis is alleen open voor gebruik van het toilet (noodgevallen); de 
kantine en het terras zijn gesloten. 

 

Met elkaar hebben we een grote verantwoordelijkheid om dit goed op te pakken 
voor de jeugd. We moeten niet teveel en te snel willen, het is immers een 
testperiode. Doen we het gezamenlijk goed, dan kunnen we des te eerder 
weer open voor alle leeftijden.  
 
 

KNLTB-competities voorjaar 2020 verplaatst naar het najaar 
Onze vereniging had voor de voorjaarcompetitie 4 teams  aangemeld. De 
KNLTB heeft onlangs besloten de voorjaarscompetitie te verplaatsen naar het 
najaar. Voor deze verschuiving geldt dat in het najaar dezelfde 
competitiesoorten worden aangeboden als bij de voorjaarscompetitie. 
De VCL’s (Gerrit-Jan Koetje en Jan Hoogstra) ontvangen uiterlijk half mei alle 
benodigde informatie om de inschrijving voor de najaarscompetitie te kunnen 
doen.  
Verdere info en de speeldata kun je vinden op de website van de KNLTB. 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

 


