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Protocol openstelling TV Wolfsbosch voor jeugdleden vanaf 29 april 2020 

 

Inleiding 

Sinds de uitbraak van het coronavirus is het niet toegestaan om te tennissen. De door het kabinet genomen 
maatregelen leiden inmiddels tot een afname in het aantal patiënten. Het kabinet heeft besloten dat tennissen 
onder bepaalde voorwaarden per 29 april is toegestaan. TV Wolfsbosch werkt toe naar een gefaseerde en 
verantwoorde openstelling van de faciliteiten. TV Wolfsbosch volgt daarbij de richtlijnen zoals die zijn 
uitgebracht door de KNLTB. In dit protocol staat omschreven hoe TV Wolfsbosch invulling geeft aan de 
richtlijnen van de KNLTB. 

 

Tennissen alleen toegestaan voor de jeugd t/m 18 jaar 

Tennissen is alleen toegestaan voor de jeugd t/m 18 jaar:  

• Jeugd t/m 12 jaar (basisschool) kunnen onder begeleiding buiten tennissen en hoeven geen 1,5 meter 
afstand te houden. Maximaal 6 kinderen per baan.  

• Jeugd van 13 tot en met 18 jaar (middelbare school) kunnen onder begeleiding buiten tennissen 
indien zij 1,5 meter afstand houden. Maximaal 4 jongeren per tennisbaan. 

• Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen tot en met 12 jaar (basisschool) en jeugd van 13 tot en 
met 18 jaar (middelbare school) is niet toegestaan.  
 

Beperkte openingstijden 

Vanaf 29 april is het park geopend op de onderstaande tijdstippen. Buiten deze openingstijden wordt de poort 
afgesloten en is toegang tot het park verboden.  

• Op weekdagen vanaf 13.00 tot 19.00 uur   

• In het weekend of in schoolvakanties vanaf 10.00 tot 16.00 uur 

Toezicht 

Op weekdagen is er minimaal 1 trainer aanwezig om toezicht op de naleving van het protocol te houden. In het 
weekend is er minimaal 1 vrijwilliger aanwezig om toezicht op de naleving van het protocol te houden. Indien 
er geen trainer of vrijwilliger is blijft het park gesloten en kan er niet getennist worden. 
 

Beperken van het aantal aanwezige jeugdleden 

Het aantal kinderen dat tegelijkertijd aanwezig is op Wolfsbosch wordt beperkt. Inschatting is dat er maximaal 
60 jeugdleden tegelijkertijd aanwezig zijn, verspreid over 11 banen en de tussenliggende paden. 

 

Beperken van contact tussen de aanwezige jeugdleden 

• Per baan zijn maximaal 6 jeugdleden (t/m 12 jaar) of 4 jeugdleden (13 t/m 18 jaar) aanwezig.  

• De trainingen worden verspreid over het park gegeven (baan 1-2, 7-8 en 10-11); 

• Baan 3, 4, 5, 6 en 9 zijn beschikbaar om vrij te spelen; 

• Op de minibaan (ongenummerd) wordt met maximaal 4 kinderen tot en met 12 jaar gespeeld of 
maximaal 2 kinderen in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar.  

• Om te borgen dat tijdens het wisselen van de groepen onderling contact ontstaat:  
o Stopt de trainer 5 minuten eerder met de les, zodat er voldoende tijd is om te wisselen 
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o Verlaat de trainende groep de baan via een andere uitgang dan dat de nieuwe groep 
binnenkomt. Op banen waar dit niet mogelijk is, zorgt de trainer ervoor dat de trainende 
leden eerst de baan verlaten en de nieuwe groep daarna pas de baan betreedt. 

• Het park is voldoende ruim opgezet om de 1,5 meter afstand te kunnen houden. Dit geldt niet voor de 
volgende plaatsen: 

o Paviljoen: 
▪ Het paviljoen blijft gesloten, inclusief de kleedkamers; 
▪ Toiletten blijven (aan de kant van het afhangbord) bereikbaar voor ‘noodgevallen’; 

o Afhangbord: 
▪ Afhangen kan online gebeuren en dus vanuit huis 
▪ Dit geldt niet voor de jongere leden. Daarom is afhangen op het park ook mogelijk. 

Om te voorkomen dat er meerdere leden bij het afhangbord staan, wordt daar de 
instructie opgehangen dat er maximaal 1 persoon tegelijkertijd naar binnen mag. 

• Het park is op de momenten dat er getennist kan worden alleen toegankelijk via de hoofpoort aan de 
Zonneweilaan. Dit omdat dit een brede weg is waar de 1,5 meter afstand gehouden kan worden. De 
fietspoort aan de Ridder van Brechtlaan blijft daarom gesloten. 
 

Aanwezigheid van ouders/begeleiders 

De aanwezigheid van ouders/begeleiders op het tennispark (m.u.v. de toezichthouders) is in principe niet 
toegestaan: 

• Kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar de tennisbaan.  

• Als je als ouder toch je kind komt brengen / halen, neem dan ten alle tijden de afstandsregel in acht en 
vertrek weer zo snel als mogelijk is (kiss and ride). 
 

Extra aandacht voor schoonmaak & hygiëne 

• Bij het afhangbord en bij het trainershok worden desinfecteermiddelen neergezet met een instructie 
om het afhangbord na gebruik te reinigen; Trainers zullen de materialen die door meerdere trainers 
worden gebruikt zelf desinfecteren. 

• Trainers/toezichthouders reinigen het afhangscherm en deurklinken regelmatig; 
 

Extra aandachtspunten voor de training: 

• Trainers zijn verantwoordelijk voor het naleven van het protocol dat voor de trainingen geldt.  

• Het aantal ballen dat per training wordt gebruikt, wordt beperkt. Hiervoor worden de ballen verspreid 
over meerdere tonnen; 

• De trainers gebruiken indien mogelijk elke keer hetzelfde materiaal, zoals de karren en ballen. 

• De trainers die lesgeven dragen plastic handschoenen. 
 

Communicatie 

Om ervoor te zorgen dat de leden op de hoogte zijn, wordt dit protocol: 

• Via de mail en KNLTB-app verspreid onder alle leden  

• Gepubliceerd op de website van Wolfsbosch 

• Opgehangen bij de ingangen van het park, bij het clubhuis, het afhangbord en bij de minibaan. 

 

Verantwoordelijkheden 

• Vanuit TV Wolfsbosch is de voorzitter (Menno Moen) aangewezen als coronaverantwoordelijke. 

• Toezichthouders houden toezicht op de naleving van de afspraken in dit protocol en mogen personen 
die zich niet houden aan dit protocol aanspreken. Zij krijgen dit protocol toegestuurd met een 
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instructie over hun rol en verantwoordelijkheden. Indien leden zich niet houden aan het protocol 
meldt de toezichthouder dit bij de coronaverantwoordelijke.  

• Functionarissen (bijvoorbeeld commissieleden, onderhoudsuitvoerders en 
onderhoudsverantwoordelijken) mogen individueel met in achtneming van de RIVM-regels op het 
park en in de gebouwen komen om zaken te regelen. 


