
Corona Tennis Protocol LTC De Kemphanen 

We volgen het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten Jeugd, dat is samengesteld door NOC*NSF, 

VSG en alle sportbonden en goedgekeurd door VWS en het RIVM. D 

Daarnaast hanteren we de aanvullende richtlijnen die zijn samengesteld door de KNLTB in 

samenwerking met verenigingsfunctionarissen en leraren. 

Fase 1 - Jeugd  

Fase 1 geldt vanaf 29 april 2020 tot nader order en bestaat uit de volgende doelgroepen:  

• Jeugd, valide sporters tennis en rolstoeltennissers tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding 

buiten tennissen en hoeven geen 1,5 meter afstand te houden; maximaal 6 kinderen per baan.  

• Jeugd, valide sporters tennis en rolstoeltennissers van 13 tot en met 18 jaar kunnen onder 

begeleiding buiten tennissen indien zij 1,5 meter afstand houden; maximaal 4 jongeren per 

tennisbaan. 

• Voor tennissen moet vooraf vanuit huis digitaal een baan worden gereserveerd.  

• Het tennissen van alle jeugd moet altijd onder toezicht plaatsvinden van een leraar of 

toezichthouder. Denk hierbij aan eigen leden die als vrijwilliger de rol van toezichthouder op zich 

kunnen nemen.  

• Baan 1 en 2 zijn bestemd zijn voor kinderen tot en met 12 jaar en baan 3 tot en met 6 voor jeugd 

van 13 tot en met 18 jaar.  

• Bij de tennismuur wordt met maximaal twee personen tot en met 12 jaar gespeeld of door 

maximaal 1 persoon in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar.  

• Op de minibaantjes wordt met maximaal 4 personen tot en met 12 jaar gespeeld of door maximaal 

2 personen in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar.  

• De kleedruimte is alleen open voor gebruik van het toilet (noodgevallen) en voor toegang tot het 

(digitale) afhangbord. De kantine en het terras zijn gesloten.   

Voor leraren 

• Bij trainingen voor jeugd tot en met 12 jaar: maximaal 6 kinderen per baan.  

• Bij trainingen voor jeugd 13 tot en met 18 jaar: maximaal 4 jongeren per tennisbaan.  

• Jeugd tot en met 12 jaar en tot en met 18 jaar zit niet bij elkaar in dezelfde lesgroep zitten.  

• Tussen de trainingen door wordt er 5 minuten pauze gehouden, zodat lesgroepen de ruimte en tijd 

hebben om elkaar af te wisselen.  

• De leraar of de toezichthouder is verantwoordelijk voor de routing van aankomende en weggaande 

jeugd.  

• De leraar draagt plastic handschoenen.  



• De leraar houdt rekening met de afstand tussen de leerlingen bij oefeningen en drills.  

• De betaling van trainingen vindt alleen digitaal plaats.  

• Beperk het gebruik van het aantal trainingsballen per les.  

• De leraren (of toezichthouders) vegen de banen met (plastic) handschoenen.  

• Leenrackets worden meteen na gebruik gedesinfecteerd.  

Voor sporters en ouders 

• De lessen worden altijd van tevoren ingepland.  

• Bij tennissen moet er altijd van tevoren online een baan gereserveerd worden.  

• Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze.  

• Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.  

• Zorg dat kinderen voor het sporten thuis naar het toilet gaan. Alleen in uiterste nood kan het toilet 

op de vereniging worden gebruikt. Spreek hiervoor de leraar of toezichthouder aan.  

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

• Geef geen high fives.  

• Wissel van baanhelft met de klok mee.  

• Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.  

• Leenrackets mogen niet rouleren en worden na gebruik meteen gedesinfecteerd 

 

Reusel, 8 mei 2020 

Bestuur LTC De Kemphanen 


