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Checklist voor junioren en andere jeugd en 
jongeren 
Checklist voor ouders en verzorgers	
	

Voor junioren en andere jeugd en jongeren  

Wij vragen je om onderstaande maatregelen uit te voeren:  

• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 
koorts (vanaf 38 C°);  

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als 
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je naar buiten en komen tennissen;  

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis 
blijven tot 14 dagen na het laatste contact;  

• kom op tijd voor de tennisles en reserveer de tennisbaan of de tennismuur als je vrij wilt spelen 
(zodra we voor het reserveren een systeem hebben); 

• kom alleen naar het tennispark wanneer je tennisles hebt of vrij gaat spelen op een tennisbaan of 
tegen de tennismuur; 

• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar het tennispark, of laat je wegbrengen door 
één persoon uit jouw huishouden; 

• kom in sportkleding naar het tennispark (kleedkamers zijn gesloten - je kunt dus ook niet douchen); 
• zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest; het toilet op het tennispark is alleen toegankelijk met 

toestemming van de toezichthouder; 
• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de tennisles of vrij spelen naar het tennispark en 

wacht op de start op de daarvoor aangewezen plek; 
• volg altijd de aanwijzingen op van de toezichthouder en de trainer; 
• sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve 

personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters; 
• sporters t/m 12 jaar hoeven onderling niet 1,5 meter afstand te houden, maar wel ten opzichte van 

anderen; 
• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen (bijvoorbeeld ook een handdoek): leen je 

tennisracket niet uit en markeer je tennisballen; 
• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 
• verlaat direct na de sportactiviteit het tennispark.  

	
Voor ouders en verzorgers  

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:  

• informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en vertel ze dat ze altijd de 
aanwijzingen van de toezichthouder en trainer moeten opvolgen;  

• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; 
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• zorg er voor dat je kinderen op tijd zijn voor de tennisles en reserveer de tennisbaan of de tennismuur 
als je kinderen vrij willen spelen (zodra we voor het reserveren een systeem hebben); 

• breng je kind(eren) alleen naar het tennispark wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) 
gepland staat;  

• breng je kind(eren) niet naar het tennispark als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid en/of koorts;  

• breng je kind(eren) niet naar het tennispark als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/ 
of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer naar buiten 
laten gaan en weer laten sporten;  

• breng je kind(eren) niet naar het tennispark als iemand in jouw huishouden positief getest is op het 
nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon 
nog ziek kan worden, moet je kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;  

• laat je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het tennispark gaan; indien niet 
mogelijk: reis alleen met jouw kind(eren) of kom met alleen personen uit jouw huishouden; 

• als ouder/verzorger/begeleider heb je in beginsel geen toegang tot het tennispark; als ondersteuning 
noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de 
sportlocatie aanwezig te laten zijn (voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol 
nageleefd moet worden); 

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op het tennispark;  
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainer(s), toezichthouders en 

bestuursleden;  
• direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op op het parkeerterrein bij het 

tennispark of op aan andere en afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.  

	


