Protocol corona jeugd tennis Tennisvereniging Elspeet
Geldig: 4 mei 2020 tot 20 mei 2020
Spelers t/m 18 jaar

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.

Het tennispark
- Ouders parkeren de auto/fiets op de parkeerplaats en mogen maximaal tot aan het
toegangshek van het tennispark meelopen of ophalen. Houd hierbij 1,5 meter afstand
van anderen.
- Jeugdspelers betreden het tennispark via de looproute aangegeven met bordjes
ingang.
- Wacht op de aangeven plek als de tennisbanen nog niet vrij zijn en let op de 1,5
meter afstand.
- Het scorebord en de bankjes op de tennisbaan mogen niet gebruikt worden.
- Niet eerder dan 5 minuten voor de start van de training mag het tennispark betreden
worden.
- De kleedkamer, het toilet en de kantine zijn dicht en kunnen niet gebruikt worden.
- Er zijn geen toeschouwers toegestaan.
- Er zijn papieren zakdoekjes, handschoenen en desinfecterende gel aanwezig op het
tennispark.
- Neem eventueel afval mee naar huis.
- Volg bij het verlaten van het park de looproute aangegeven met bordjes uitgang.
Houd ook hierbij 1,5 meter afstand van elkaar.
De jeugdspelers
- Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Bij 12 jaar en ouder is dit
verplicht!
- Gebruik je eigen bidon en racket. Wissel dit niet met elkaar uit.
- De training/het vrijspelen duurt 50 minuten. Ga daarna gelijk de baan af en verlaat
het tennispark. Er is 10 minuten wisseltijd, zodat twee groepen spelers niet tegelijk
op het park aanwezig zijn.
- Bij het verlaten van de baan desinfecteert iedereen de handen.
- Wanneer een speler bewust de regels overtreed krijgt hij/zij 1 keer een
waarschuwing en is hij/zij de keer daarna geschorst gedurende de periode dat de
corona maatregelen gelden.
De trainer
- De trainingsgroep bestaat uit maximaal 12 spelers.
- De trainer gebruikt zo min mogelijk ballen tijdens de training.

-

Per groep worden andere ballen gebruikt.
De ballen worden apart van elkaar bewaard met de datum van gebruik zichtbaar. De
ballen mogen na gebruik minstens 1 dag niet gebruikt worden.
Bij een ongeval ondersteunt de trainer alleen wanneer zij gebruik maakt van plastic
handschoenen en een mondkapje (indien voorradig).
Bij het verlaten van de baan handen desinfecteren.

Algemeen
Altijd vooraf aanmelden, ook voor elke training! Bij geen aanmeldingen is het tennispark
dicht. Houdt ook de website in de gaten.
Aanmelden via gerrit@tvelspeet.nl .
Openingstijden tennispark:
Maandag

16-16.50u

jeugdtraining

tot en met uiterlijk
zaterdag aanmelden

Maandag

17-17.50u

jeugdtraining groep
A

tot en met uiterlijk
zaterdag aanmelden

Maandag

18-18.50u

jeugdtraining groep
B

tot en met uiterlijk
zaterdag aanmelden

Woensdag

15-15.50u

vrijspelen jeugd tot
en met 12 jaar

tot en met uiterlijk
maandag aanmelden

Woensdag

16-17u

vrijspelen jeugd 13
t/m 18 jaar

tot en met uiterlijk
maandag aanmelden

-

De toezichthouder draagt handschoenen bij het openen van het hek en de deur naar
de tennisbanen.
De toezichthouder zorgt dat de EHBO doos binnen handbereik is.
De toezichthouder desinfecteert de gebruikte leenrackets van nieuwe spelers.
Bij een ongeval ondersteunt de toezichthouder alleen wanneer hij/zij gebruik maakt
van plastic handschoenen en een mondkapje (indien voorradig).
Bij het verlaten van het park desinfecteert de toezichthouder de deur naar de
tennisbanen en het toegangshek van het park.

De corona verantwoordelijke voor onze tennisvereniging is: Francis van Tubergen Lotgering.
Bij vragen over het protocol of andere tennisgerelateerde vragen over corona kan er met
haar contact opgenomen worden via francis@tvelspeet.nl .
Het Bestuur

