Protocol tennissen vanaf woensdag 29 april
Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18, onder begeleiding, weer samen
trainen in de buitenlucht. Hiervoor zijn regels opgesteld door de Gemeente en door de KNLTB, alles
na overleg met RIVM, NOC/NSF en de VSG.

Veiligheid- en hygiëneregels
- Blijf thuis bij de volgende symptomen: neusverkouden, niezen, keelpijn, hoesten,
benauwdheid of koorts
- Blijf ook thuis als iemand in jullie gezin die klachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten
heeft, mag je je kind weer laten sporten
- Blijf thuis als iemand in jullie gezin positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 14
dagen na contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je tot 14 dagen na het
laatste contact thuis blijven
- Tennissers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot anderen. Bij tennissers
t/m 12 jaar is deze beperking niet van toepassing
- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
- Ga thuis naar het toilet want bij de vereniging is het paviljoen en terras gesloten. Alleen voor
noodgevallen is het toilet beschikbaar
- Was voor de training je handen thuis met water en zeep
- Ga niet samen op een bankje zitten
- Na afloop van de training moet je je handen desinfecteren. Spullen hiervoor zijn beschikbaar
- Schud geen handen en geef geen high fives
- Kom pas zeer kort voor de training naar het park en volg de looproute. Kom maar met 1
begeleider. Deze begeleider mag mee tot aan de poort en aan de poort mag je je kind weer
ophalen
- Neem je eigen gevulde bidon mee
- Verlaat direct na de les of het vrij tennissen (13 t/m 18jaar) het park
- Wissel van baanhelft met de klok mee
- De tennisles vindt altijd plaats onder toezicht van onze tennisleraar, tevens
coronacoördinator en vindt plaats op baan 8
- Het vrij tennissen mag alleen op de banen 4 t/m 6 zodat onze coronacoördinator altijd
toezicht heeft
- Deze specifiek genoemde regels zijn een onderdeel van alle protocollen opgemaakt door
KNLTB, NOC/NSF, VSG en goedgekeurd door VWS en het RIVM
- Tennisvereniging RCW zal al deze protocollen nauwlettend volgen om de veiligheid en
gezondheid van de jonge sporters te kunnen waarborgen

Mocht je vragen hebben dan kun je die stellen aan onze tennisleraar Peter vd Hout die tevens de
coronacoördinator van RWC is. Volg ook altijd zijn aanwijzingen op!

Het bestuur

