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Hoofdstuk 1 

1.1 ALGEMEEN 

Tijdens de persconferentie van 13 oktober 2020 heeft het kabinet een volgende stap gezet in de corona-

aanpak, het een en ander om de flinke opmars van het Corona-virus tegen te gaan. Het kabinet heeft de 

algemene regels voor het binnen en buiten sporten aangescherpt. Toeschouwers, niet-sporters en 

dergelijke zijn niet welkom op sportparken en club-overstijgende competities en wedstrijden zijn 

stilgelegd. Daarnaast blijven alle sportkantines per genoemde datum gesloten en wordt de groepsgrootte 

voor volwassenen aan een maximum gesteld. Ook de verplichte onderlinge afstand tijdens het tennisspel 

wordt voor volwassenleden ingevoerd: DUBBELSPEL OOK OP ANDERHALVE-METER-AFSTAND. 

 

LTV Berlicum volgt in dit protocol 6.0 nauwkeurig het protocol en de op 14 oktober 2020 aangescherpte 

richtlijnen van de KNLTB welke zich binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM 

en NOC*NSF afspelen. Dit protocol (versie 6.0) kan pas in werking treden zodra de tekst in de 

noodverordeningen van de Veiligheidsregio’s is aangepast en van kracht is. Daarbij komt protocol 5.0 

“Tennissen: binnen en buiten zonder publiek en horeca” van 28 september 2020 direct te vervallen. 

  

In de baan wordt weer onderscheid gemaakt tussen de leeftijdscategorieën t/m 18 jaar en volwassenen 

vanaf 19 jaar. De jeugd t/m 18 jaar en volwassenen vanaf 19 jaar mogen vrij tennissen en trainen op het 

park, beide leeftijdscategorieën zonder toezicht. Voor de jeugd t/m 18 jaar verandert er niets vergeleken 

met het vorige protocol. De volwassen leden vanaf 19 jaar daarentegen zijn verplicht om een racketlengte 

afstand van elkaar op de baan te hanteren en met maximaal vier personen op een baan te zijn. De 

groepsgrootte voor trainingen van volwassenen vanaf 19 jaar is teruggebracht naar maximaal vier per baan 

waarbij geen vermenging mag plaatsvinden. En de maximale groepsgrootte in totaal bedraagt acht. Beide 

leeftijdscategorieën mogen nog steeds zowel in de buitenlucht als op de binnenbanen in de hal tennissen. 

De trainers dienen de anderhalve-meter-regel tot trainende leden in acht te nemen. Toeschouwers, ouders 

en dergelijke zijn NIET welkom op het park. Het een en ander nauwlettend in samenhang met de 

ontwikkelingen van het Corona-virus. 

Let op: Blijf thuis en het is verboden om het park te betreden als je een van de volgende klachten hebt: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, licht hoest, verhoging vanaf 37,5  ̊C en verlies van 

reuk/smaak.  

Let op: 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), blijf dan 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. 

Let op: Het spelen op de binnenbanen in de hal is (tegen betaling) weer toegestaan. Het paviljoen, terras 

en kleedruimten zijn gesloten. Alleen voor het komen en gaan naar de binnenbanen is het paviljoen 

geopend. Aangezien de horeca gesloten is vervalt het HORECA-protocol. 

Let op: Vermijd drukte en gebruik gezond verstand. 
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Leden dienen op de hoogte te zijn van dit Protocol alvorens het sportpark te betreden. Indien leden over 

dit protocol informatie willen ontvangen kan dat door een email te sturen naar de contactpersoon van 

onze vereniging Rein Klomp (rein@wamberg.nl). Er wordt gestreefd om binnen 48 uur te antwoorden. 

Het deelnemen aan en het uitvoeren van onderstaande regels geschiedt op eigen risico van alle leden van 

LTV Berlicum zelf. Eventuele gevolgen/schade door het niet naleven van de gestelde regels en/of opvolgen 

van aanwijzingen is voor eigen risico van alle leden. Het betreden van het terrein en de 

sportaccommodatie van LTV Berlicum is op eigen risico. 
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Hoofdstuk 2 

2.1 TRAINING JEUGD T/M 18 JAAR 

De training van deze jeugdleden vindt plaats onder begeleiding van een van onze clubtrainers. De 

clubtrainers houden bij trainende jeugdleden vanaf 13 jaar de anderhalve-meter-regel in acht. Bij de 

trainingsbanen staat desinfecterende handgel om voor aanvang van de training te gebruiken. Bovendien 

zijn bij de trainingsbanen plastic handschoentjes voorhanden om, indien gewenst, te gebruiken. 

Aankomst op park Kom je met de fiets, zet je fiets op ruimschootse afstand van de andere fietsen. Kom 

zo kort mogelijk voor de training pas op het park. 

Betreden baan  Nadat eerst de vertrekkende spelers de baan hebben verlaten leggen de komende 

spelers al hun spullen aan de zijkant in de baan zodat ze tijdens de training niet meer 

van de baan hoeven om spullen te pakken. 

Vertrekken  Direct na de training moet het tennispark verlaten worden. Bij het verlaten van de 

baan nemen de uitgetrainde spelers alle spullen, zoals handdoeken en dergelijke, 

mee en zorgen dat dit voor het verlaten van de baan in zijn/haar tas zitten. Gebruikte 

spullen, zoals lege drinkflesjes, verpakkingspapiertjes/-materiaal en dergelijke, 

dienen direct in de dichtstbijzijnde vuilnisbak gedaan te worden. De uitgetrainde 

spelers verlaten direct het tennispark. Het paviljoen is niet geopend voor douchen 

en/of drinken en dergelijke. In alleen hoog nodige gevallen is toiletgebruik 

toegestaan. 

Invulling trainingen Onze clubtrainers verzorgen de trainingen waarbij zij de anderhalve-meter-regel in 

acht nemen. Daarentegen houden ook trainende leden anderhalve meter afstand 

van de trainer. Geef geen high-fives tijdens de training. 

Let op:  Het is niet de bedoeling dat ouder(s) en/of verzorger(s) als toeschouwer aanwezig 

zijn op het park tijdens de training. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training. 
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2.2 TRAINING VOLWASSENEN 

De training van volwassenen vindt plaats onder begeleiding van een van onze clubtrainers. De clubtrainers 

houden tot de trainende leden de anderhalve-meter-regel in acht. De grootte van trainingsgroepen is 

maximaal acht (8) waarbij de verplichting aanwezig is dat er maximaal vier (4) trainende leden per baan 

zijn en er tijdens de duur van de training geen enkele vermenging onderling tussen de banen is. Dit 

betekent dat ieder trainend lid op zijn/haar baan blijft zolang de training duurt. Tevens onderling altijd 

minimaal een racketlengte afstand (anderhalve-meter-afstand) op de baan, ook als dit betekent dat je af 

en toe een bal moet laten gaan. 

Bij de trainingsbanen staat desinfecterende handgel om voor aanvang van de training te gebruiken. 

Bovendien zijn bij de trainingsbanen plastic handschoentjes voorhanden om, indien gewenst, te gebruiken. 

Aankomst op park Kom je met de fiets, zet je fiets op ruimschootse afstand van de andere fietsen. Kom 

zo kort mogelijk voor de training pas op het park. 

Betreden baan Nadat eerst de vertrekkende spelers de baan hebben verlaten leggen de komende 

spelers al hun spullen aan de zijkant in de baan zodat ze tijdens de training niet meer 

van de baan hoeven om spullen te pakken. 

Vertrekken  Direct na de training moet het tennispark verlaten worden. Bij het verlaten van de 

baan nemen de uitgetrainde spelers alle spullen, zoals  handdoeken en dergelijke, 

mee en zorgen dat dit voor het verlaten van de baan in zijn/haar tas zitten. Gebruikte 

spullen, zoals lege drinkflesjes, verpakkingspapiertjes/-materiaal en dergelijke, 

dienen direct in de dichtstbijzijnde vuilnisbak gedaan te worden. De uitgetrainde 

spelers verlaten direct het tennispark. Het paviljoen is niet geopend voor douchen 

en/of drinken en dergelijke. In alleen hoog nodige gevallen is toiletgebruik 

toegestaan. 

Invulling trainingen Onze clubtrainers verzorgen de trainingen waarbij zij de anderhalve-meter-regel tot 

de trainende leden in acht nemen. Daarentegen houden ook trainende leden 

anderhalve meter afstand van de trainer. Geef geen high-fives tijdens de training. 

Houd altijd minimaal een racketlengte afstand (anderhalve-meter-afstand) op de 

baan, ook als dit betekent dat je af en toe een bal moet laten gaan. 

Let op:  Bij het verlaten van de baan dienen volwassen leden ook nog steeds de anderhalve-

meter-regel in acht te nemen. 

Let op: Het is niet de bedoeling dat ouder(s) en/of verzorger(s) als toeschouwer aanwezig 

zijn op het park tijdens de training. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training. 
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Hoofdstuk 3 

3.1 VRIJ TENNISSEN 

Het tennispark is vanaf 11 mei 2020 voor alle leden weer toegankelijk om vrij te spelen. Voor beide 

leeftijdscategorieën (jeugdleden en volwassen leden) gelden wel specifieke voorwaarden (zie hieronder). 

In de baan hoeven jeugd leden geen rekening te houden met de anderhalve-meter-regel. Daarentegen 

houden volwassen leden een racketlengte afstand (anderhalve-meter-afstand) tot elkaar in de baan, ook 

als dit betekent dat je af en toe een bal moet laten gaan. 

 

Alle leden t/m 18 jaar (jeugdleden) 

Op de buitenbanen welke niet voor de trainingen beschikbaar zijn, twee minibaantjes en de tennismuur  

mogen alle jeugdleden t/m 18 jaar vrij tennissen van 9.00 uur tot 18.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

Daarnaast kunnen de jeugdleden in het weekend van 9.00 uur t/m 18.00 uur gebruik maken van de 

buitenbanen. 

De binnenbanen in de hal zijn (tegen betaling) toegankelijk om te spelen voor alle jeugdleden. Voor het 

betreden en verlaten van de binnenbanen wordt gebruik  gemaakt van een looproute van het terras via 

het paviljoen. Het paviljoen is verder gesloten. 

Alle leden vanaf 19 jaar (volwassenleden) 

Op de buitenbanen welke niet voor de trainingen beschikbaar zijn, twee minibaantjes en de tennismuur  

mogen alle volwassenleden vanaf 19 jaar vrij tennissen van 9.00 uur tot 23.00 uur van maandag t/m vrijdag 

en van 9.00 uur t/m 18.00 uur in het weekend. 

De binnenbanen in de hal zijn (tegen betaling) toegankelijk om te spelen voor alle volwassenleden. Voor 

het betreden en verlaten van de binnenbanen wordt gebruik gemaakt van een looproute van het terras via 

het paviljoen. Het paviljoen is verder gesloten. 

Houd altijd minimaal een racketlengte afstand (anderhalve-meter-afstand) op de baan, ook als dit betekent 

dat je af en toe een bal moet laten gaan. 

Voor zowel jeugd- als volwassenleden gelden de volgende voorwaarden: 

Aankomst op park Kom alleen of laat je afzetten vóór de toegangspoort. Kom je met de fiets, zet je fiets 

op ruimschootse afstand van de andere fietsen. Kom pas net voor de activiteit op het 

park. 

Inschrijven buitenbanen 

 Inschrijven voor alle leden (jeugd- en volwassenleden): 

  Alle leden dienen verplicht via de KNLTB Clubapp een baan te reserveren. De KNLTB 

Clubapp is te downloaden via Google Playstore en Apple Store. Een duidelijke uitleg 

over deze Clubapp staat op de website van de KNLTB (www.knltb.nl). 

 Desinfecterende handgel, spray en plastic handschoentjes zijn aanwezig in het 

portaal van het paviljoen. 

Het bestuur kan besluiten dat banen op een andere wijze gereserveerd kunnen 

worden. 

 

Let op:  Er kan vanaf een door het bestuur bepaald tijdstip voorafgaand aan het 

aanvangstijdstip, een baan via de app worden gereserveerd én dan maximaal 1 baan. 

http://www.knltb.nl/
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Verder vooruit reserveren is niet mogelijk om zoveel mogelijk leden de kans te geven 

om te kunnen tennissen.  

 

Let op: Het is verplicht om bij het inschrijven voor een enkel- en dubbelspel alle juiste 

spelers(pasjes) in te schrijven. Dit in verband met eventuele controle.  

 

Tennisbaan  Voor zowel de buiten- als binnenbanen geldt: markeer je eigen ballen, gebruik geen 

ballen van anderen. De binnenbanen mogen per baan bespeeld worden door 

maximaal vier (4) jeugd- en/of volwassen leden. Ga tijdens het wisselen van 

baanhelft niet dichtbij elkaar zitten op banken of stoelen en wissel bij voorkeur met 

de klok mee. 

Minibaan De minibanen kunnen met maximaal vier (4) jeugdleden t/m 18 jaar bespeeld 

worden. En door maximaal twee volwassenen bespeeld worden. 

Tennismuur De tennismuur mag door maximaal twee (2) jeugdleden t/m 18 jaar bespeeld 

worden. En door maximaal een (1) volwassen lid bespeeld worden. 

Betreden en verlaten van de baan  

Nadat eerst de vertrekkende spelers de baan hebben verlaten leggen de komende 

spelers al hun spullen aan de zijkant in de baan zodat ze tijdens het spelen niet meer 

van de baan hoeven om hun spullen te pakken.  

Bij het verlaten van de baan nemen de uitgespeelde spelers alle spullen, zoals  

handdoeken en dergelijke, mee en zorgen dat dit bij het verlaten van de baan in 

zijn/haar tas zitten. Gebruikte spullen, zoals lege drinkflesjes, verpakkingspapiertjes/-

materiaal en dergelijke, dienen direct in de dichtstbijzijnde vuilnisbak gedaan te 

worden. De uitgespeelde spelers verlaten direct het tennispark. Het paviljoen is niet 

geopend voor douchen en/of drinken en dergelijke. In alleen hoog nodige gevallen is 

toiletgebruik toegestaan. 

 

Let op:  Bij het verlaten van de baan dienen volwassen leden ook weer direct de anderhalve-

meter-regel in acht te nemen. 

Let op: Het is niet de bedoeling dat ouder(s) en/of verzorger(s) als toeschouwer aanwezig 

zijn op het park tijdens het vrij tennissen. Dit geldt zowel voor, tijdens als na het vrij 

tennissen. 
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Hoofdstuk 4 

4.1 OFFICIELE WEDSTRIJDEN EN COMPETITIES 

Het is op de banen van LTV Berlicum niet mogelijk om vanaf 14 oktober 2020 om 22.00 uur te tennissen in  

officieel (cluboverstijgend) wedstrijdverband of competitie. Indien de KNLTB besluit om competities en/of 

het tennissen in wedstrijdverband te wijzigen volgt LTV Berlicum hierin de richtlijnen van de KNLTB. 

 

 

 

Hoofdstuk 5 

 

5.1 KLEEDRUIMTEN, DOUCHES EN TOILETTEN 

De kleedruimten, douches zijn niet geopend voor douchen, omkleden en dergelijke. Het gebruik van de 

toiletten is alleen in hoog nodige gevallen toegestaan. 

 

5.2 PAVILJOEN 

Het HORECA-gedeelte van het paviljoen is niet geopend. Alleen voor het betreden van de binnenbanen is 

het paviljoen geopend via de looproute door het paviljoen. Het paviljoen is verder gesloten. 
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Hoofdstuk 6 

6.1 DIVERSEN 

Contactpersoon namens LTV Berlicum richting gemeente Sint-Michielsgestel 

Naam   Rein Klomp 

Email   rein@wamberg.nl 

Contactpersoon namens LTV Berlicum voor leden van LTV Berlicum 

Naam   Jacqueline v/d Berg 

Telefoon   06 - 55877391 

Email   admin@tennissportberlicum.nl 

Contactpersoon gemeente Sint-Michielsgestel 

 Naam   Lianne van der Aa (wethouder) 

Toezichthouder(s)  

De eventueel aanwezige toezichthouder(s) worden door het bestuur van LTV Berlicum  

aangewezen. Toezichthouders van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te  

analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie en/of in de openbare ruimte in groepen  

kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts. 

 

Uitingen/markeringen/richtlijnen 

Op het tennispark zullen op relevante locaties uitingen/markeringen/richtlijnen zichtbaar zijn.  

 

Desinfecterende middelen en dergelijke 

Op alle relevante locaties zullen desinfecterende middelen (handgels, sprays, papieren zakdoekjes,  

plastic handschoentjes en dergelijke) voorhanden zijn. 

EHBO en AED  

Tijdens openingstijden van het tennispark zijn de gebruikelijke EHBO-middelen en het AED-apparaat  

beschikbaar. Bij eventuele blessures zal getracht worden de anderhalve-meter-regel zoveel  

mogelijk in acht te nemen.  

 

Schoonhouden en desinfecteren 

Het schoonhouden en desinfecteren van de toiletten en contactpunten zoals 

deurklinken, inschrijfzuil en dergelijke gebeurt dagelijks. 

 

Publicatie  

Dit protocol en updates worden als volgt gepubliceerd: 

  a) per mail aan alle leden van LTVB en; 

b) op de website van LTVB.  

 

---EINDE--- 


