
                                                                                                                                           

 

Protocol tennis volgens de corona-richtlijnen 
voor kinderen (t/m12) en jeugd (13 t/m18) L.T.C. Loenen 
 
Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer 
samen trainen in de buitenlucht. Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand 
houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot 
trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet 
aan de orde. 
 
Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor 
de sportactiviteiten zelf en het handhaven van dit protocol.  

 

Coördinatie binnen vereniging 
Contactpersoon (corona-coördinator) vanuit de vereniging voor vragen en overleggen over 
voortgang/aanpassingen; Dianne Harmsen (via secretariaat@bekenhorst.nl of 06-
42419577). 
 
Wanneer er een mogelijke COVID-19 (corona) besmetting van een van de leden of een 
trainer wordt geconstateerd dan dient dit direct te worden gemeld bij de contactpersoon 
van de vereniging. 
 
Dit protocol wordt gedeeld met jeugdleden, ouders, jeugdcommissie en tennisleraren en is 
tevens te vinden op: https://www.bekenhorst.nl 
 

Kinderen en jeugd spelen alleen tijdens georganiseerde lessen en activiteiten. 
Alleen op deze momenten is het park is toegankelijk voor de kinderen t/m 12 jaar en jeugd 
13 t/m 18 jaar. Dit betekent dat men niet vrij mag spelen op het park. 
Vermenging van de leeftijdsgroepen is op geen enkel moment toegestaan.  
 

Voor iedereen die het tennispark bezoekt gelden de volgende richtlijnen van het RIVM 
 
- Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt zoals, neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, benauwdheid of verhoging (37,5-38 graden Celcius). Als je 24 uur 
lang geen klachten meer hebt ben je weer welkom. 

- Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer 
laten sporten en naar buiten; 

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 
kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
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Vrij spelen kinderen (t/m12 jaar) en jeugd (13 t/m18 jaar). 
 
Er is besloten het tennispark onder voorwaarden open te stellen voor kinderen en 
jeugdspelers buiten de lesgroepen of geplande activiteiten. Dit gebeurt ten alle tijde onder 
begeleiding van een volwassene. 
 

Om als kind/jeugdspeler hiervan gebruik te maken meld je je minimaal 24 uur van tevoren 
aan bij: Iris Koetsier 0611519829 / iris.koetsier@icloud.com  
 

Na het aanmelden ontvang je als begeleider het protocol en wordt je op de hoogte gebracht 
van je taken, verantwoordelijkheden en gezondheidsafspraken van het RIVM. Tevens krijg je 
een baan toegewezen. 
 
- Maximaal 4 kinderen/jeugdspelers per baan 
- 1,5 regel afstand geldt voor jeugd van 13 t/18, ook tijdens dubbelspel, met uitzondering 

voor personen uit hetzelfde gezin.  
- Er is 1 begeleider aanwezig, deze neemt niet deel aan het tennisspel, ook niet als je de 

ouder bent van een van de kinderen/jeugdspelers. Het is dus niet toegestaan om als 
ouder met je eigen kind een balletje over te slaan.  

- Als begeleider houd je 1,5 meter afstand van de kinderen/jeugdspelers en andere 
personen aanwezig op het tennispark met uitzondering van eigen kinderen uit je gezin.  

 

Richtlijnen tijdens lessen  
 
- Kinderen komen waar mogelijk zelfstandig naar de vereniging. Als dit niet mogelijk is 

worden ze door ouder/verzorger afgezet op de parkeerplaats.  
- Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn 

gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest; 
- Kom niet eerder dan 10 min. voor aanvang van je lestijd op de tennisclub. Kinderen 

kunnen wachten voor de kantine. Jeugd houdt hierbij de 1,5 meter in acht.  
- Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders 

en bestuursleden; 
- Lessen worden gegeven op baan 1-2. Baan betreden via Gerrit Jansenpad tussen baan 

2-3 als de vorige lesgroep de baan verlaten heeft. Aan de kant van de parkeerplaats 
(grote hek) eruit. 

- Als ouder/verzorger / begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt 
zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren), dat wil zeggen dat 
toeschouwers niet zijn toegestaan tijdens de les/training, tenzij dat in specifieke 
gevallen noodzakelijk is en dit overlegd is met contactpersoon en trainer. 

- Direct na de sportactiviteiten halen de ouder/verzorger de kinderen op van de 
parkeerplaats, zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.  

- Toilet mag alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden. 
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Aanvullende regels groene lesgroep 13 t/m18 jaar 
- Houdt 1,5 meter afstand, ook onderling tussen de jeugdspelers, dit betekent 

maximaal 4 jongeren per tennisbaan. 
- Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden 
- De deelnemers van de groene lesgroep volgen allemaal de richtlijnen van de jeugd 

13 t/m 18. 
 

Voor Trainers: 
 
- Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt 

beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen. 
- Bij trainingen met kinderen t/m 12 jaar maximaal 6 kinderen per baan. 
- Bij trainingen voor de jeugd maximaal 4 jongeren per tennisbaan. 
- Maak vooraf (gedrags) regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 

jaar >> 1,5 m afstand. 
- Wisseltijden 5 minuten tussen de lesgroepen om te voorkomen dat er te veel 

kinderen/ouders aanwezig zijn en toezicht door de tennisleraar gewaarborgd kan 
worden. 

- Beperk het gebruik van het aantal trainingsballen per les.  
- Wissel de gebruikte trainingsballen elke dag. Per kleur bal wordt 1 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 1 dag tussen zitten voordat 
er weer mee gespeeld mag worden.  

- Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan. 
- De leraar desinfecteert handen tussen ieder lesmoment.  
- Wijs kinderen op het belang van handen wassen, en laat kinderen geen handen 

schudden/high 5 geven. 
- Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer 

dat niet gebeurt. 
- Houdt 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk 

contact) 
- Wijs de kinderen erop dat ze na de training direct naar huis gaan. 

 
Iedere jeugdlid neemt zijn eigen materiaal (en eten/drinken) mee. Jeugdleden hoeven 
zelf geen ballen mee te nemen.  

 

Clubhuis 
- Het clubhuis is alleen open voor het toilet in noodgevallen. De kantine en terras zijn 

gesloten. Alle objecten die aangeraakt worden door spelers zoals deurklinken, wc’s en 
wastafels  of kranen worden na de training gereinigd. We maken gebruik van papieren 
handdoekjes. 

- EHBO en AED faciliteiten zijn aanwezig in clubhuis, leraar beschikt over sleutel. 
- De hygiëneregels en belangrijkste maatregelen hangen zichtbaar op ramen en deuren 

van het clubhuis, bij de entree, op het raam van clubhuis/kantine, bij de toiletten en 
eventuele andere centrale plaatsen op het park  

- Hygiëne maatregelen zijn aanwezig;  



o Desinfecterende middelen, zeep en papieren handdoekjes bij toilet 
o Desinfecterende middelen bij het Afhangbord 
o Zorg voor plastic handschoenen >> Trainers nemen deze zelf mee. 

- Routes op het park zijn duidelijk zichtbaar, zodat wisselende lesgroepen elkaar niet 
tegenkomen op het park  

- Het is duidelijk welke tennisbanen bestemd zijn voor kinderen tot en met 12 jaar en 
jeugd van 13 tot en met 18 jaar 

 
 
We wensen iedereen binnen deze richtlijnen veel tennisplezier! 
 
Bestuur LTC Loenen 
 
 

Bronnen 
https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/protocol-verantwoord-sporten-
kinderen-t-m-12-jaar-en-jeugd-t-m-18-jaar/ 

- NOC*NSF: Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 
jaar 

- KNLTB: Aanvullende richtlijnen verantwoord tennissen en padellen  
- KNLTB: Stappenplan verenigingen  - fase 1 (opstart eerste week) 

 
Https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-
maatregelen-tegen-het-coronavirus 
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