
Corona Protocol Tennislessen FC Oegstgeest  
 
We zijn natuurlijk allemaal erg blij dat we weer mogen tennissen! Om dit te mogen blijven 
doen en om de risico’s op besmetting tot het absolute minimum te beperken spreken we de 
volgende zaken af: 
 

● Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 gr). 

● Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 gr) en/of 
benaudheidsklachten. 

● Ga voordat je naar de club komt thuis naar de WC. 
● Was je handen voordat je komt tennissen en achteraf. 
● Hoest en nies in je elleboog. 
● Kom ten vroegste 5 minuten voor aanvang van de les en ga na afloop direct weer 

naar huis. Neem geen onnodige spullen mee naar de les en leg je tennistas ook op 
1,5 meter afstand van de spullen van andere mensen. 

● Jeugd t/m 12 jaar: maximaal 6 spelers per baan en 1,5m afstand houden. 
● Jeugd 13 t/m 18 jaar: maximaal 4 spelers per baan en ten alle tijde 1,5 meter 

afstand. 
● De druppels werken niet. Je wacht voor het hek en de trainer laat je binnen. Denk 

aan de 5 min voor de training. 
● Het clubterrein is niet toegankelijk voor volwassenen. Ouders worden verzocht hun 

kind bij het hek af te zetten en niet mee naar binnen te gaan. Mocht je een vraag 
hebben voor de trainer dan kan dit via Whatsapp. 

● Tussen iedere training zit 15 min pauze om het komen en gaan van de kinderen 
gescheiden te houden. 

● Wisselen van baanhelft doen we met de klok mee. 
● Uiteraard schudden we geen handen, ook high fives ed zijn niet toegestaan. 

 
Deze maatregelen kunnen nog gewijzigd worden, mocht in de praktijk blijken dat dit nodig is 
of indien versoepelingen toegestaan zijn. Bij wijzigingen ontvangen jullie hierover een email. 
 
Bij vragen kan je Hugo appen op 0628719028. 
 
  

Dit protocol is een afleiding van het KNLTB-protocol wat in samenwerking met NOC-NSF is 
ontwikkeld. Verdere informatie kan je vinden op corona.knltb.nl 
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