
GTV van Starkenborgh- Jeugdtrainingen  
Algemeen 
De trainingen voor de jeugdleden van GTV van Starkenborgh starten met ingang van woensdag 29 april. 
De verenigingen hee? afspraken gemaakt met de Groninger Tennisschool over het uitvoeren van de 
jeugdtrainingen. De trainers zijn Cjdens de lessen aanspreekpunt en toezichthouder. 

In de communicaCe met ouders en kinderen worden via mail (club) en WhatsApp (Groninger 
Tennisschool) de richtlijnen voor de trainingen doorgegeven zoals die door NOC-NSF en KNLTB worden 
gehanteerd. 

Op het park hangen bij de banen, de minibaan en de oefenmuur posters met algemene richtlijnen over 
zaken als handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog etc. Deze posters bevaQen ook de specifieke 
richtlijnen m.b.t. tennis. 

De trainers van de GTS openen en sluiten het park en houden toezicht op het binnenkomen en vertrek 
van de deelnemers aan de trainingen 

Na afloop van de trainingen worden de neQen naar beneden gedraaid zodat duidelijk is dat er niet vrij 
gespeeld mag worden.  

Binnenkomen en vertrek 

1.De kinderen komen via de hoofdingang binnen en zeQen hun fiets in de fietsenrekken en wachten 
op de kinderen die te voet het park betreden. Zie gaan als eerste hun handen wassen aan de mobiele 
wastafel en gaan naar de baan om te trainen. 

2.Vervolgens wassen de kinderen die met die fiets zijn de handen aan de mobiele wastafel en gaan 
naar de baan om te trainen.  

3.Na afloop van de training wassen ze hun handen opnieuw aan de mobiele wastafel en vertrekken 
via de parkeerplaats wel of niet met hun fiets. 

4.Nadat zij vertrokken zijn worden de volgende trainingsgroep(en) binnengelaten.  

5.De kinderen zeQen hun fiets in de fietsenrekken, wassen de handen en gaan vervolgens trainen.  

6.Dit proces herhaalt zich bij alle trainingsgroepen.  

7.De trainers houden toezicht op het binnenkomen en vertrek van de deelnemers aan de trainingen . 

Trainers 
Alwin Visker    06-81463165 
Paul van Lier    06-25316664 
Rieks Zijlstra    06-46679307 
Jouke Jan Schaap   06-40888808 


