
 

 

Reglement Tennisvereniging Didam in Corona tijd: 

Vanaf woensdag 29 april is ons park in beperkte mate open voor het jeugdtennis. De openstelling 
voor de tennissport is onder voorwaarden vanaf 11 mei verruimd voor senioren (19+). 
We houden ons daarbij aan de landelijk (overheid, NOCNSF) en gemeentelijk opgestelde richtlijnen 
en maatregelen.  

Hieronder de informatie waar alle leden van onze tennisvereniging zich aan dienen te houden totdat 
anders gecommuniceerd wordt vanuit het bestuur. Dit klinkt misschien wat streng, maar anders 
kunnen wij niet blijven tennissen op ons park. 

Vanaf woensdag 29 april mag de jeugd (tot en met 18 jaar) weer tennissen. Met ingang van maandag 
11 mei is de regeling door de overheid onder voorwaarden verruimd voor senioren (19+).  

Algemeen: 
Alle richtlijnen die door de overheid zijn gesteld, gelden ook op ons park. Zie ook het 
“Protocol_Verantwoord_Sporten.pdf” op onze site www.tvdidam.nl 

Belangrijke punten uit dit protocol: 

• Blijf thuis als jij of iemand uit je huishouden de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, 
loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden), verlies van reuk / smaak.  

• Blijf thuis als er iemand uit je huishouden corona heeft.  
• Hoest en nies in je elleboog. 
• Ga voordat je naar het tennispark gaat thuis naar de wc en was je handen.  
• Neem je eigen racket mee.  
• Zorg ook dat je een flesje water bij je hebt, zodat je niet uit de kraan hoeft te drinken.  
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor starttijd van training of activiteit 
• Vertrek meteen na afloop van training of activiteit 
• Sporters boven de 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren 

 

Het clubhuis en het toilet zijn gesloten. 

Voor echte noodgevallen onder de jeugd heeft de tennisleraar de mogelijkheid om het clubhuis te 
openen.  

In dringende gevallen kan ook 19+ gebruik maken van het toilet. 

 Bij de ingang van het clubhuis en het toilet zijn desinfecterende middelen beschikbaar. Gebruik dit 
om deurklinken, toiletten en kranen schoon te maken voor en na gebruik! 

Eventueel onderhoud en schoonmaak werkzaamheden worden in de ochtend verricht. Tijdens de 
werkzaamheden wordt, voor zover dit kruist met toiletbezoek, het clubhuis tijdelijk gesloten. Het 
bestuur communiceert dit met de clubhuis coördinator.  

Het park: 
Het park is alleen open en toegankelijk als de toegangspoort open is. Bij de jeugdactiviteiten opent 
de tennisleraar de poort bij aanvang van de tennislessen en sluit de poort na de laatste tennisles. 
 



 

 

Vanaf heden is het park ook geopend voor senioren (19+). Voor tennislessen gelden de regels als 
voor de jeugd 13 t/m 18 jaar met dien verstande dat senioren ook een eigen verantwoordelijkheid 
dragen.  

Senioren (19+) dienen vooraf op afstand middels de ClubApp af te hangen. Hierover wordt in de 
nieuwsbrief bij de aankondiging van de openstelling geïnformeerd. 

Ouders brengen hun kinderen tot aan de toegangspoort en gaan niet verder. We vragen ouders om 
voldoende afstand te houden (minimaal 1,5 meter) bij het brengen en halen van de kinderen.  

Op het park hebben we bij de ingang een looppad scheiding aangebracht. Hierdoor wordt je er altijd 
op gewezen 1,5 m afstand te houden.  Er is voldoende ruimte op het park om 1,5 meter afstand te 
houden.  

Bij het betreden en verlaten van de banen wacht men tot tegemoet komende personen zijn 
gepasseerd. 

Houd je hier alsjeblieft aan en voor de jeugd geldt: volg de instructies van de tennisleraar op. 

Tennisleraar, coach, senior leden en bestuur zien toe op naleving van de regels. 
 

Tennisles: 
Een nieuwe lesgroep betreedt de baan pas nadat deze vrij is. Volg de instructies van de tennisleraar 
op. De tennislessen vinden plaats op de kunstgrasbanen 1 t/m 5.  

Voor het jeugdtennis geldt dat de toegangspoort tot het park door de tennisleraar wordt geopend bij 
de eerste les en weer gesloten  na de laatste les. Kinderen hoeven dus niet aan de toegangspoort te 
komen. 

Voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar en senioren (19+) geldt dat zij ten alle tijden, dus ook 
tijdens de les, de anderhalve meter regel in acht moeten nemen. Houdt dus afstand van elkaar! De 
tennisleraar ziet hier ook op toe. 
De tennisleraar zal alle verplichte beschermende- en voorzorgsmaatregelen treffen tijdens de lessen.  
De tennisleraar is gedurende de periode van de corona maatregelen onze corona-verantwoordelijke 
bij het lessen. Dit betekent dat je aanwijzingen van hem moet opvolgen. Hij spreekt senior (19+),  
jeugd en ouders aan als hij ziet dat richtlijnen en maatregelen niet nageleefd worden. 
Ga na de les direct weer naar huis. 

Sportieve groet, 

Het bestuur van Tennisvereniging Didam en de tennisleraren van Tennis-Solution  


