
                                                                                                                                           

 

Protocol tennis volgens de corona-richtlijnen 
voor volwassenen L.T.C. Loenen 
 
Vanaf 11mei mogen volwassenen weer tennissen in de buitenlucht. Sporters vanaf 13 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 alle LTC leden en tennisleraren en is tevens te vinden op: 
https://www.bekenhorst.nl 
 

Voor iedereen die het tennispark bezoekt gelden de volgende richtlijnen van het RIVM 
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.  

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen 
hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

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

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon 
nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact 
waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD). 

• Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test. 

• Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met 
iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld. 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

mailto:secretariaat@bekenhorst.nl
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• Hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke 
aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn 
leidend in de stap naar sporten/ bewegen. 

 

Richtlijnen vrij spelen volwassenen 
 

• De KNLTB heeft vastgesteld dat er vanaf 11 mei tot 1 juni  max. 2 spelers per baan 
aanwezig mogen zijn. Dit betekent dus alleen single partijen. 
Een uitzondering hierop is het dubbel spelen met iemand uit je eigen huishouden 
(partner, kind). Het is toegestaan om met iemand te dubbelen uit je eigen 
huishouden tegen twee andere personen die ook samen een huishouden vormen. 
Vanaf 1 juni zal de KNLTB deze regel opschalen als de situatie op de verenigingen 
onder controle is en blijft, naar max 4 spelers per baan. 

• Baan moet afgehangen worden via afhangbord, daarbij desinfectans gebruiken om 
bord weer schoon te maken. 
Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan. 

• Er mag geen publiek komen kijken op het park. 

• Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je 
kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest. 

• Neem je eigen bidon met b.v. water mee. 

• Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden 

• Kom niet eerder dan 10 min. voor aanvang naar de tennisclub. 

• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, 
begeleiders en bestuursleden; 

• Toilet mag alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden. 

• Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).  

• Geef geen high fives of iets dergelijks. 

• Wissel van baanhelft met de klok mee.  

• Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan. 

• Ga na het spelen direct naar huis. 
 

Clubhuis 
• Het clubhuis is alleen open voor het instellen van de verlichting en voor het gebruik 

van het toilet in noodgevallen.  

• Het terras is gesloten. 

• De kantine blijft vooralsnog gesloten tot 1 september. 

• Alle objecten die aangeraakt worden door spelers zoals deurklinken, wc’s en 
wastafels  of kranen worden meerder keren per week gereinigd. We maken gebruik 
van papieren handdoekjes.  

• EHBO en AED faciliteiten zijn aanwezig in clubhuis. 

• 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;  
Desinfecterende middelen, zeep en papieren handdoekjes bij toilet 
Desinfecterende middelen bij het Afhangbord 



• Routes op het park zijn duidelijk zichtbaar, zodat wisselende roepen elkaar niet 
direct tegenkomen op het park.  
 

Voor Trainers: 
 

• Zorg dat de training klaar staat als de leerlingen het veld op komen zodat je gelijk 
kunt beginnen. Laat deelnemers in daartoe afgebakende ruimtes trainen. 

• Bij trainingen max 4 volwassenen per baan onder toezicht van trainer. 

• De leraar houdt rekening met de afstand tussen de leerlingen bij oefeningen en 
drills en maakt hier eventueel gebruik van hulpmiddelen om 1.5 meter afstand te 
garanderen.  

• Tennis specifieke fysieke trainingen zijn toegestaan.  
• Beperk het gebruik van het aantal trainingsballen per les.  
• Leenrackets mogen niet rouleren en worden na gebruik meteen gedesinfecteerd.  
• Leerlingen zijn alleen kort voor aanvang van de les aanwezig. 
 • Na afloop gaan leerlingen meteen weer naar huis 

 
 
 
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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