
 

 

    

 

 

Richtlijnen tennislessen Burgersdijk tennis vanaf 11 mei 2020 

Voor de training  

- Was thuis, voordat je naar de training gaat, je handen met zeep 

- Kom in tenniskleding naar de baan, kleedkamers zijn gesloten.  

- Ga thuis naar de WC. Het toilet op de vereniging is beperkt beschikbaar 

- Neem je eigen (voldoende) drinken en handdoek mee 

- Je kan het park alleen betreden via de aangegeven route en ook verlaten via de aangegeven 

route. Spelers komen max 10 minuten eerder het park op 

- Meegebracht materiaal(tassen etc) op minimaal 1,5 meter van elkaar op de daarvoor 

toegewezen plekken neerleggen 

- Ouders hebben geen toegang tot de sportlocaties. Dit geldt zowel voor, tijdens en na de 

training van de kinderen. 

- Als je klachten hebt zoals verkoudheidsklachten, loopneus, niezen, keelpijn, licht hoest of 

verhoging dan blijf je thuis! Is een familielid thuis met koorts dan blijf je ook thuis. 

Tijdens de training 

- Bij het lesgeven aan jeugd t/m 12 jaar is er geen maximale groepsgrootte. 

- Lesgeven aan jeugd 13 t/m 18 jaar en volwassenen maximaal 4 spelers per baan. 

- Trainer houdt altijd 1,5 meter afstand van leerlingen. 

- Geef geen high fives en schud geen handen en houd de gehele training je altijd 1,5 meter 

afstand uitgezonderd de jeugd t/m 12 jaar. 

- Gebruik alleen je eigen materiaal. 

- Tijdens drinkpauzes ga je naar jouw aangewezen plek. 

- Zorg dat je de gehele training altijd de 1,5 meter afstand, ook bij wissels. 

- Vermijd het aanraken van hekken, banken, netten, deuren etc zo veel mogelijk. 

Na de training 

- Trainer sleept de baan. 

- Leerlingen verlaten onder toezicht van de trainer met afstand 1,5 meter de baan voordat de 

nieuwe groep de baan op komt. 

- Jonge kinderen worden naar het hek begeleidt door de trainer kunnen pas naar huis als de 

trainer daadwerkelijk de ouder ziet. 

- Ouders dienen op tijd aanwezig te zijn om jonge kinderen op te halen van de training. 

- Alle kinderen en volwassenen dienen na de training direct naar huis te gaan. 


