Aanvullende richtlijnen en adviezen
verantwoord tennissen en padellen – Fase 4
1 juli 2020
Tennis- en padelaccommodaties werken per fase toe naar een gecontroleerde en verantwoorde
openstelling van alle faciliteiten. Naast de 1.5 meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap
baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de
regering en overheden.
De gemeente kan handhaven op naleving van het Protocol Verantwoord Sporten. Degene die
de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de
sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol.
Spelregels voor sport in het kort
(Bron: Rijksoverheid)
• Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties
mogen hun deuren weer openen en er mag weer binnen worden gesport door alle
doelgroepen in alle takken van sport.
• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens
trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1.5 meter afstand gehouden te
worden.
• Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder
wel 1.5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de
kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
• Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer
open.
• Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet
toegestaan.
Wedstrijden en toernooien
• Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen
als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn.
• Daarbij geldt dat toeschouwers 1.5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Buiten
mogen er maximaal 250 toeschouwers en binnen maximaal 100 toeschouwers bijeen
zijn. Deze aantallen zijn exclusief sporters, trainers, officials en/of vrijwilligers op de
baan. Zodra ze de baan afkomen behoren ze ook tot toeschouwers, tenzij ze direct het
park verlaten.
• Wanneer bij evenementen reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaatsen zijn toe
te passen, dan is er geen maximale groepsgrootte. Toeschouwers dienen 1.5 meter
afstand van elkaar te houden.

De belangrijkste gegevens hebben we hieronder overzichtelijk op een rijtje gezet:

Spelers

Toeschouwers

Buiten
Spelers (alle leeftijdsgroepen)
hoeven geen 1.5 meter afstand
te houden binnen het speelveld.

Binnen
Spelers (alle leeftijdsgroepen)
hoeven geen 1.5 meter afstand
te houden binnen het speelveld.

Voorafgaand en na afloop van de
training en/of wedstrijd dienen
spelers van 19 jaar en ouder wel
1.5 meter afstand tot elkaar te
houden.
Iedereen houdt 1.5 meter afstand
van anderen.

Voorafgaand en na afloop van de
training en/of wedstrijd dienen
spelers van 19 jaar en ouder wel
1.5 meter afstand tot elkaar te
houden.
Iedereen houdt 1.5 meter afstand
van anderen.

Uitzondering: jeugd tot en met 18
jaar. Zij hoeven onderling geen
1.5 meter afstand te houden.

Uitzondering: jeugd tot en met 18
jaar. Zij hoeven onderling geen
1.5 meter afstand te houden.

Maximaal 250 toeschouwers
(exclusief spelers, trainers,
officials en/of betrokken
vrijwilligers op de baan).

Maximaal 100 personen per
ruimte met vaste zitplaatsen
(exclusief spelers, trainers,
officials en/of betrokken
vrijwilligers op de baan).

Geen maximumaantal personen
onder de volgende voorwaarden:
een reservering en een
gezondheidscheck vooraf.

Geen maximumaantal personen
onder de volgende voorwaarden:
een reservering en
gezondheidscheck vooraf.

Openstelling Horeca
Met ingang van 1 juli kunnen sportkantines en terrassen op sportlocaties weer open. De
protocollen van de Koninklijke Horeca Nederland zijn hierin leidend. Er zijn hiervoor dus geen
aanvullende richtlijnen opgenomen in dit document.
Fase 4 - Sport specifieke aanvullingen en adviezen voor tennis en padel
Vanaf het moment dat de tennis- en padelaccommodaties weer open gaan voor publiek staat
veiligheid voorop voor onze sporters, leraren en vrijwilligers. Om dit te kunnen waarborgen
worden er ook in deze vierde fase een aantal maatregelen gehanteerd, waarmee spelers,
toeschouwers, verenigingen en leraren op een veilige manier kunnen gaan sporten of op de
accommodatie aanwezig kunnen zijn.
Deze richtlijnen en adviezen zijn breedtesport specifiek voor tennis en padel en ze zijn
samengesteld door de KNLTB in samenwerking met verenigingsfunctionarissen en leraren. Ze

zijn een aanvulling op het Protocol Verantwoord Sporten, wat is samengesteld door NOC*NSF,
VSG en alle sportbonden en goedgekeurd door VWS en het RIVM.
De KNLTB zal haar leden en verenigingen nadrukkelijk informeren over de (nieuwe)
voorwaarden van een 1.5 meter samenleving.
Afstemming gemeente
In deze vierde fase geldt:
• Buitensport: Wanneer de geldende maatregelen worden gevolgd is er geen
toestemming van de gemeente nodig voor uitvoering.
• Binnensport: De plannen voor de openstelling van de binnensport moeten worden
afgestemd en goedgekeurd door de gemeente. Na goedkeuring kan ook iedereen op
een veilige en prettige manier ontvangen worden bij indoor tennis- en
padelaccommodaties.
Algemeen
Maak je vereniging corona-proof
• Voor iedereen geldt: Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de
volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, verhoging (vanaf 38 C°), verlies van reuk/smaak.
• De hygiëneregels en belangrijkste maatregelen moeten zichtbaar hangen op ramen en
deuren van het clubhuis. Ophangen bij de entree, op het raam van clubhuis/kantine, bij
de toiletten en eventuele andere centrale plaatsen op het park (bijv. tennismuur en
minibaantje). Posters (die je zelf kunt printen) vind je in de KNLTB Corona Toolkit
• Zorg voor een corona-verantwoordelijke (aanspreekpunt) binnen de vereniging. Leden
van de vereniging kunnen met vragen bij hem/haar terecht.
• Zorg ervoor dat zowel spelers als toeschouwers van 19 jaar en ouder buiten de baan
altijd 1.5 meter afstand van elkaar kunnen houden.
• Zorg dat in het clubhuis en op het park van de vereniging een duidelijke routing
zichtbaar is zodat spelers en toeschouwers elkaar zo min mogelijk passeren (in ruimte
en tijd) bij het betreden of verlaten van de vereniging. Zorg dat iedereen altijd 1,5 meter
onderlinge afstand kan houden; Informatiebordjes zijn te vinden in de KNLTB Corona
Toolkit.
• Toiletten en kleedkamers zijn geopend. De vereniging kan ervoor kiezen om leden te
adviseren zich zoveel mogelijk thuis om te kleden.
• Bespreek hoe je de toestroom en reserveringen op de tennis- en padelbanen kan
reguleren. Maak desgewenst afspraken over maximale aantallen.
• Indien een vereniging kiest om online te blijven reserveren:
o Voor online reserveringen kan de ClubApp worden gebruikt
o Indien telefonisch: communiceer duidelijk naar de leden hoe, via wie en onder
welke voorwaarden er een baan gereserveerd kan worden
o Ter info: de ClubApp wordt tijdelijk gratis aangeboden voor KNLTB.Club of
AllUnited verenigingen
•

Denk na over baanbezetting en maak hiervoor schema’s zodat het park niet ‘te druk’
wordt.

•
•

De tennismuur/ minibaantje is toegankelijk voor iedereen, mits er 1.5 meter afstand
wordt gehouden door spelers van 19 jaar en ouder.
Heb je nog geen digitaal afhangbord en zijn jullie wel geïnteresseerd? Neem contact op
met de KNLTB via Verenigingsondersteuning@knltb.nl

Vrij Spelen
• Spelers (alle leeftijdscategorieën) hoeven geen 1.5 meter afstand te houden tijdens het
vrijspelen op de baan.
• Ga tijdens het wisselen van baanhelft niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).
• Geef geen high fives en schud geen handen.

Training
Tip: Bekijk ook de documenten met tips voor leraren binnen de 1.5 meter samenleving
•
•

•

•

Er geldt geen maximaal aantal spelers per baan meer
De leraar houdt rekening met de afstand tussen de leerlingen (vanaf 19 jaar en ouder)
bij oefeningen en drills en maakt hier eventueel gebruik van hulpmiddelen om 1.5 meter
afstand te garanderen.
De leraar dient te allen tijde rekening 1.5 meter afstand te houden t.o.v. leerlingen van
13 jaar en ouder, tenzij de veiligheid in het geding is. Bij de jeugd tot en met 12 jaar
geldt dit niet.
Leenrackets zo min mogelijk laten rouleren en na gebruik meteen desinfecteren.

Wedstrijden spelen
Tip: Bekijk ook de documenten met tips voor verenigingen voor de organisatie van toernooien en
competities binnen de 1.5 meter samenleving
•
•
•
•
•

Wedstrijdspelers hoeven geen 1.5 meter afstand te houden tijdens het spelen van de
wedstrijd.
Geef geen high fives en schud geen handen na afloop van een wedstrijd.
Ga tijdens het wisselen van baanhelft niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen)
Bespreek hoe je de toestroom van spelers en toeschouwers kan reguleren op je park
Verwacht je meer dan het maximaal aantal toegestane personen voor binnen en buiten
op je evenement of bij wedstrijden, dan is een reservering of gezondheidscheck vooraf
verplicht. De vragen voor de gezondheidscheck vind je in de KNLTB Corona Toolkit.

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Op corona.knltb.nl vind je
altijd de meest actuele versie van de aanvullende richtlijnen.

