
 
 

 

Tennissen voor de jeugd en onderhoud tennispark 
 

Beste leden, 
 

Tennissen voor de jeugd 
Vanaf 4 mei begint CTO met de lessen voor de jeugd tot 12 jaar. We starten met zeven groepen:  

• Maandag 2 groepen van 16.00-16.50 en 16.50 - 17.40 uur bij Lorena; 

• Woensdag 3 groepen van 16.00- 16.50, 16.50 - 17.40 en 17.40 – 18.30 uur bij Brian; 

• Donderdag 2 groepen van 16.00 – 16.50 en 16.50 – 17.40 bij Lorena. 

CTO heeft de indeling van de groepen aan de ouders doorgegeven. 

 

Regels 

• Ouders zijn in deze fase niet toegestaan op het park en het clubhuis is gesloten; 

• Blijf thuis bij coronagerelateerde symptomen. Leerlingen blijven (ook bij milde) symptomen 

thuis: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

• Laat de kinderen indien mogelijk op de fiets komen en gebruik de fietsenstalling; 

• Voor ouders die de kinderen met de auto brengen, geldt dat ze op de parkeerplaats afgezet 

worden volgens het “Kiss and Ride” principe; 

• Voor de kinderen zijn op het tennispark looproutes aangegeven voor komen en gaan; 

• Volg te allen tijde de aangegeven looprichting op het park en houdt 1,5 meter afstand; 

• Zorg ervoor dat uw kind 5-10 minuten voor de training aanwezig is; 

• Voor en na de les handen schoonmaken met desinfectie spray (is aanwezig); 

• Volg de aanwijzingen van de  trainer en het aanwezige bestuurslid (met hesje). 

 

Voor het verantwoord sporten van kinderen hanteren wij  het protocol van NOC*NSF en aanvullende 

richtlijnen van de KNLTB. Ter verduidelijking staat in de bijlage ook een schema van de richtlijnen en 

hygiëneregels voor tennis. 

 

Veel informatie en richtlijnen vindt u op de website van Sportpunt Stichtse Vecht. Om iedereen zo 

goed mogelijk te informeren over de opstart van de sportactiviteiten en alle maatregelen binnen de 

vereniging, verwijzen we u graag naar onderstaande posters (4) van de VSG en NOC*NSF: 

·  Informatie voor bestuurders, accommodatiebeheerders en sportaanbieders  

·  Informatie voor trainers, begeleiders en vrijwilligers 

·  Informatie voor ouders en verzorgers 

·  Informatie voor sporters 

 

Vrij spelen 
Helaas blijft vrij spelen voor senioren voorlopig verboden. Dit betekent dat het park en het paviljoen 

tot nader orde gesloten blijven. Zodra de tennislessen voor de jeugd starten, zijn wij tijdens de lessen 

geopend voor deze jeugdleden. Ook hier geldt: Volg de aanwijzingen van de  trainer en het 

aanwezige bestuurslid (met hesje). 

 

 

https://www.centrecourt.nl/actueel/nieuws/2020/04/nieuws/
https://www.centrecourt.nl/actueel/nieuws/2020/04/nieuws/
https://sportpuntstichtsevecht.nl/sportaanbieders/corona-en-sport
https://sportpuntstichtsevecht.nl/uploads/files/page/sportprotocol-poster-bestuurders-hr.pdf
https://sportpuntstichtsevecht.nl/uploads/files/page/sportprotocol-poster-trainers-hr.pdf
https://sportpuntstichtsevecht.nl/uploads/files/page/sportprotocol-poster-ouders-hr.pdf
https://sportpuntstichtsevecht.nl/uploads/files/page/sportprotocol-poster-sporters-hr.pdf


 
 

 

Onderhoud van ons tennispark in coronatijd 
Ondanks dat het park momenteel gesloten is , is het sommigen wellicht niet ontgaan dat er toch leden 

aanwezig zijn. Deze leden zijn vrijwilligers die druk zijn met divers onderhoud op ons park.  

Juist in deze tijd is het van belang dat ons park goed onderhouden wordt. Er wordt niet geleefd en 

gesport waardoor onkruid, alg, vervuiling en verval op de loer liggen. Bovendien zijn er altijd kleine 

reparaties, onverwachte mankementen, defecten en onderhoudswerkzaamheden die op ons pad 

komen. Alles valt of staat met een goede groundsman, coördinator en vrijwilligers die in deze tijd 

gewoon zijn doorgegaan. Uiteraard met inachtneming van alle maatregelen van de overheid. 

De tennisbanen zijn afgebouwd, gefreesd, opnieuw aangevuld met verse gravel, gewalst en weer 

opnieuw opgebouwd. Daarna moeten de banen in onderhoud blijven en driemaal per week geborsteld 

worden om algengroei en onkruid tegen te gaan. Ook mogen de hoeken en randen van de banen niet 

vergeten worden. Paden en randen zijn schoon en vrij gemaakt van onkruid. Lekkages en problemen 

met de elektra, het sproei- en het drainagesysteem zijn opgelost. De hekken zijn hier en daar 

gefatsoeneerd, zodat ze er weer strak uitzien. De tuintjes zijn flink onderhanden genomen en staan er 

weer prachtig bij.  

De coronacrisis heeft als voordeel dat we aan dingen toekomen die normaal blijven liggen of in verband 

met de bezetting van het park onvoldoende aan bod komen. We zijn nog niet toegekomen aan het 

schilderwerk van ons paviljoen. De verf staat klaar, maar hier hebben we nog een paar vrijwilligers voor 

nodig. 

Om het park in topconditie te houden, kunnen wij als vereniging niet zonder vrijwilligers. Wilt u ook 

helpen? Geef u dan op bij Hendrik Lodder: beheer@blauwereiger.nl. Iedere maandagmorgen zijn we 

vanaf tien uur aanwezig, drinken een kop koffie, lachen wat en gaan aan het werk.  

Ons tennispark ligt er mooi bij. We hopen dat de maatregelen snel voorbij zijn en we met z’n allen weer 

een balletje kunnen slaan. 

 

Met sportieve groet, 

 

Het bestuur 

 
 

  

mailto:beheer@blauwereiger.nl


 
 

Hieronder leest u wat deze nieuwe maatregelen betekenen voor onze tennisvereniging. 

 


