
	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Beste jeugd en ouders, 

We gaan vanaf maandag 4 mei weer beginnen met de tennislessen op TV Arkel. En daar 
zijn we super blij mee! 
Om dit goed en verantwoord te doen, heeft de KNLTB een protocol gemaakt, wat wij sa-
men met TV Arkel zullen opvolgen. 
Alle informatie over dit protocol staat uitgebreid op https://corona.knltb.nl 
  
Hieronder zetten we voor tennisles op TV Arkel de belangrijkste regels op een rijtje: 
  
Algemene regels voor ouders en kinderen 
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts. 
• Heb jij hooikoorts? Neem dan een briefje van je huisarts mee, waar dit in staat. Dan 

mag jij wel mee trainen. 
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheids-

klachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je kind weer sporten en 
naar buiten. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het 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. 

• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet. 
• Was voordat je naar de club vertrekt thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 

seconden. 
• Vul thuis vooraf je bidon met water. 
• Het clubhuis is dicht. Alleen voor ‘hele hoge nood’ mag van het sanitair gebruik worden 

gemaakt. Dit wordt daarom elke dag schoongemaakt. 
• We willen echter liever niet dat er gebruik van het sanitair wordt gemaakt, dus daarom 

de regel vooraf thuis naar het toilet te gaan. 
• Ouders mogen het park niet betreden! Zet uw kind af bij de club. 
•  De voordeur van het clubhuis is dicht. Wacht op de stoep tot je wordt geroepen door de 

leraar. 
• Kom niet eerder dan 5 minuten voor de les naar de club. 
• Ga direct na de les naar huis of haal uw kind op het juiste tijdstip op. 
• Breng alleen je eigen kind naar de club, meerijden met elkaar is niet toegestaan 
• Vertel je kind vooraf wat de regels zijn. 
• De Corona coördinatoren op TV Arkel zijn Joke Bleijenberg & Nellie van Strien. Zij zijn 

bereikbaar voor specifieke vragen op nummer 06-31211932 & 06-51724794  

Regels tennisles leeftijd t/m 12 jaar 
• Er hoeft tussen de kinderen geen 1,5 meter afstand worden gehouden. 
• De leraar houdt wel 1,5 meter afstand tot de kinderen. 
• Indien in de groep t/m 12 jaar ook iemand zit van 13 jaar worden de regels van 13 t/m 

18 jaar aangehouden. 
• Leraren werken met plastic handschoenen. 
• De ballen worden elke dag gewisseld. 
• De lessen zullen effectief wat korter zijn, omdat we tijd moeten creëren om te wisselen, 

zodat kinderen elkaar niet gaan tegenkomen bij de uitgang. 

  
Regels tennisles leeftijd vanaf 13 jaar 

https://corona.knltb.nl/


• Kinderen van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden. 
• De leraar houdt ook 1,5 meter afstand tot de kinderen. 
• Er mag geen vermenging zijn in de les met kinderen van 12 jaar of jonger. Hier passen 

wij de indeling op aan. 
• Leraren werken met plastic handschoenen. 
• De ballen worden elke dag gewisseld. 
• De lessen zullen effectief wat korter zijn, omdat we tijd moeten creëren om te wisselen, 

zodat kinderen elkaar niet gaan tegenkomen bij de uitgang. 
  
We hebben de intentie om alle 18 lessen in dit zomerseizoen te gaan geven. Dit betekent 
dat we volgende week maandag zullen starten met de trainingen en in elk geval de eerst 
en laatste week van de zomervakantie door zullen trainen. Het kan ook zijn dat als er trai-
ningen door weersomstandigheden uitvallen deze in de overige weken van de zomerva-
kantie kunnen worden ingehaald.  

Het opstarten van de tennislessen is de eerste stap om tennissen weer mogelijk te maken 
op TV Arkel. 
Als het lessen goed verloopt, is de volgende stap om het vrij spelen voor de jeugd weer 
mogelijk te maken. 
Vrij spelen is voor nu dus nog niet aan de orde, u hoort hier de komende weken meer over 
via TV Arkel. 
  
Met warme groet, 
TV Arkel en Bas Tennis Academy 


