
 

 

 
 
Protocol training en vrij spelen jeugd tot en 
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Algemene maatregelen 
HLTC De Aeronauten stelt zijn park per 29 april open voor tennislessen en vrijspelen voor jeugd t/m 18 jaar. 
Tijdens de openstelling zijn behalve de trainers ook toezichthouders aanwezig. De toezichthouder is 
verantwoordelijk voor handhaving van het protocol.  Als aanspreekpunt voor de toezichthouders heeft HLTC 
De Aeronauten namens het bestuur twee coördinatoren aangesteld. Dit zijn de secretaris van de vereniging 
Ronald de Waal, bereikbaar onder telefoonnummer 06-38921150 en bestuurslid communicatie Max Koninkx 
bereikbaar onder telefoonnummer 06-27110543. Via mail kan gecommuniceerd worden via  
secretaris@aeronauten.nl. Contact met de gemeente Den Haag en KNLTB alsmede contact met trainers en 
leden van de vereniging verloopt via hen. Noodzakelijke aanpassingen op dit protocol worden door het 
bestuur geïnitieerd en via de secretaris en bestuurslid communicatie gecommuniceerd. 
 
Dit protocol is in nauwgezette samenwerking tussen bestuur, jeugdcommissie en trainers van HLTC De 
Aeronauten samengesteld. De informatie wordt via www.aeronauten.nl en de digitale nieuwsbrief naar alle 
leden gecommuniceerd. Daarnaast stelt de trainer via Whatsapp per lesgroep de informatie beschikbaar aan 
de ouders van de jeugdleden. Wijzigingen in protocol of lessen kunnen op deze wijze snel worden 
gecommuniceerd. 
Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen in regelgeving in verband met de coronabestrijding. 
Het bestuur van De Aeronauten handelt volgens de voorschriften van het NOS*NSF (zie Protocol 
verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar), de KNLTB (zie ‘Aanvullende richtlijnen 
verantwoord tennissen en padellen’) en de voorschriften van de gemeente Den Haag.  
 
Openingstijden park De Aeronauten voor de jeugd t/m 18 jaar, looproutes, clubhuis, wc 
De openingstijden banen zijn: 
• Maandag tot en met donderdag: 09.00 uur tot 18.00 uur 1 
• Vrijdag: 12.00 uur tot 20.00 uur 
• Zaterdag en zondag: 12.00 tot 18.00 uur 
 
Het park is open voor tennisles en vrijspelen voor leden tot en met 18 jaar. Hierbij kunnen alleen de banen 
gebruikt worden. De tennismuur is gesloten. Ook het clubhuis is gesloten. Gedurende de openstelling van de 
banen is een toezichthoudend lid herkenbaar aanwezig op het park.  
 
Op de volgende bladzijde is de looproute op het park weergegeven. Uw kind volgt de blauwe lijnen om het 
park en de banen te betreden, en de rode lijnen om het park te verlaten. De looproutes zijn herkenbaar 
gemaakt met afzetlint en pijlen op het park. Hierbij is de 1½ meter onderlinge afstand gewaarborgd. De 1½ 
afstand hanteren we voor zowel de jeugd tot 13 jaar als de jeugd van 13 jaar tot en met 18 jaar. 

 
1 In de protocolversie van 25 april 2020 stond hier aanvankelijk 12.00 uur tot 18.00 uur vermeld. Op 8 mei 2020 maakte 
de KNLTB bekend dat leden, deel uitmakend van een huishouden wonend onder hetzelfde dak, mogen dubbelen. Het 
kan voorkomen dat zij dit in het weekend vóór 12.00 uur willen doen. Dat kan. Daarom is de starttijd voor de zaterdag 
en zondag in dit protocol gewijzigd. 

mailto:secretaris@aeronauten.nl
http://www.aeronauten.nl/
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_a4.pdf
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_a4.pdf
https://corona.knltb.nl/media/4dqbq1u4/aanvullende-richtlijnen-verantwoord-tennissen-en-padellen.pdf?ts=637233348870030000
https://corona.knltb.nl/media/4dqbq1u4/aanvullende-richtlijnen-verantwoord-tennissen-en-padellen.pdf?ts=637233348870030000


 

 

 
 

 
 
Lessen 
De jeugdlessen gaan vanaf woensdag 29 april a.s. weer van start, zo hebben de tennistrainers en het bestuur 
van De Aeronauten besloten. De lessen vinden plaats op de eerder afgesproken dagen en tijden. De lessen 
worden gehouden op de banen 3, 4, 5 en 6. Daarbij gelden de volgende afspraken: 
 
• Aantal leerlingen per groep en per baan: De trainers letten op het aantal leerlingen per groep en per 

baan. Een trainer geeft maximaal een groep van acht personen op twee banen les, of maximaal een 
groep van vier personen op één baan. 

• 1½ meter afstand: De trainer zal werken met oefeningen waarbij de 1½ meter afstand niet in gevaar 
wordt gebracht (dit geldt voor de jeugd in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar). 

• Rijtje vormen: Wanneer er een oefening gegeven wordt waarbij de leerlingen een rijtje moeten vormen 
dan zal de trainer gebruik maken van 1½ meter markeringen. Daar moeten de leerlingen wachten 
voordat ze de volgende stap mogen maken. 

• Ballen rapen: de trainer wijst de kinderen een eigen gebied aan waar zij de ballen mogen rapen. 
 
Materiaal 
Voor het materiaal zijn de afspraken: 
• De trainer zal het lesmateriaal gebruiken en neerzetten. 
• Ballenkokers en ballenmanden worden na elke training afgenomen met desinfecterende doekjes. 
• De tennisschool zorgt ervoor dat deze doekjes op de baan aanwezig zijn. 
• De leraar beperkt het gebruik van het aantal trainingsballen per les. 



 

 

• De leraar wisselt de gebruikte trainingsballen elke dag. Per kleur bal wordt één ton gebruikt en voor elke 
groep van dezelfde kleur op dezelfde dag een nieuwe ton. Dit hoeven niet telkens nieuwe ballen te zijn. 
Bij gebruikte ballen moet er minimaal één dag tussen zitten voordat er weer mee gespeeld mag worden. 

• De leraren (of toezichthouders) vegen de banen met (plastic) handschoenen. 
• Leenrackets mogen niet rouleren en worden na gebruik meteen gedesinfecteerd. 
 
Algemene gezondheidsregels 
Voor zowel de trainer, het toezichthoudend lid als de leerlingen gelden de algemene regels zoals die overal 
in het openbare leven gelden: 
• Te allen tijde 1½ meter afstand bewaren van elkaar. 
• Niezen hoesten in de ellenboog. 
• Bij verkoudheid of andere klachten waarbij het besmettingsgevaar wordt verhoogd moeten de trainer of 

de leerlingen thuisblijven. 
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 

hoest, verhoging (vanaf 38 C°).  
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.  
• Handen wassen voordat men naar de training komt (thuis) en handen wassen als men weer thuiskomt. 
 
De hygiëneregels en maatregelen zijn zichtbaar aangebracht bij de entree van het park, op ramen en deuren 
van het clubhuis, bij het toilet en bij de banen. 
 
Naar het park en weer naar huis 
Het bestuur en de trainers hebben afspraken gemaakt. 
 
Voor alle spelers tot en met 18 jaar: 
• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet. 
• Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. 
• Alleen in uiterste nood kan een toilet op de vereniging worden gebruikt. Bij het toilet zijn 

desinfecterende middelen en papieren handdoeken aanwezig. Spreek hiervoor de leraar of een 
toezichthoudend lid aan. 

• Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek. 
• Ga je vrij spelen? Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze. 
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training of vrij spelen aan op het tennispark van De Aeronauten 

en ga direct daarna naar huis. 
• De toezichthouder en de trainer haalt de leerling op bij het hek, wacht tot trainer of toezichthouder 

aanwezig is bij het hek. Volg de aanwijzingen van de trainers en toezichthoudende leden op. 
• Bij vrij spelen vraag je eerst aan de toezichthoudende leden op welke baan je kan tennissen. Een digitaal 

afhangbord is aangevraagd, tot die tijd wordt dit gecoördineerd door de toezichthouder. Hiervoor kan 
gebeld worden met het algemeen nummer van de vereniging 070-3249932. De toezichthouder bepaald 
of, en wanneer er vrijgespeeld kan worden. 

• Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen). 
• Geef geen high fives. 
• Schud geen handen. 
• Wissel van baanhelft met de klok mee. 
• Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan. 
• Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13 tot en met 18 jaar is op 

geen enkel moment toegestaan. 
 
 



 

 

Voor de groep kinderen tot en met 12 jaar: 
• Maximaal één ouder vergezelt het kind naar het park en haalt het weer op. 
• Bij trainingen: maximaal zes kinderen per baan 
• Zodra de les afgelopen is haalt u uw kind op buiten de poort van het park. U gaat weer naar huis. 
 
Voor de groep jeugd van 13 tot en met 18 jaar: 
• Kom uitsluitend naar het park om te tennissen of te trainen. 
• Bij trainingen en vrij spelen: maximaal vier jongeren per tennisbaan. 
• Houd je aan de regel van de 1½ meter afstand. 
• Klaar met tennissen? Verlaat het park. 
• Betreed en verlaat het park zoals aangegeven op het kaartje van ons tennispark hierboven. 
 
Voor de ouders van onze jeugdleden: 
• Informeer je kind(eren) over deze spelregels en afspraken. 
• Het heeft sterk de voorkeur dat kinderen zelf naar de training toe gaan. 
• Als het echt niet anders kan, mogen ouders - één per kind -  brengen en halen. 
• Echter is het dan wel de bedoeling daarna weer naar huis te gaan en niet bij de training te blijven kijken. 
• Ouders worden niet op ons park toegelaten. Zij mogen zich ook niet langs de toegangspoorten/wegen 

verzamelen. 
• De gehele periode van openstelling van het park van De Aeronauten is er toezicht door leden op het 

goed naleven van deze afspraken en regels. Volg de aanwijzingen van de trainers en toezichthoudende 
leden op. 

 
Voor de tennisleraar en toezichthoudende leden: 
• Ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een 

gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 
• Tussen de trainingen door wordt er vijf minuten pauze gehouden, zodat lesgroepen de ruimte en tijd 

hebben om elkaar af te wisselen. 
• De leraar of de toezichthouder is verantwoordelijk voor het correct navolgen van de routing van 

aankomende en weggaande jeugd (zie kaartje hierboven). 
• De leraar draagt plastic handschoenen. 
• De leraar houdt rekening met de afstand tussen de leerlingen bij oefeningen. 
 
 
Het bestuur van HLTC De Aeronauten 


