
Tips heropening terrassen 19 mei 2021 
 

Tennis- en padelaccommodaties werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde heropening van de 

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 overheid.  

 

Voor de openstelling van sportkantines en terrassen dienen verenigingen zich te baseren op de 

richtlijnen in het Protocol Heropening Horeca. Voor vragen over de horeca dient er contact opgenomen 

te worden met de gemeente.  

 

Vanaf 19 mei 2021 (onder voorbehoud) mogen buitenterrassen op sportlocaties open van 6.00 uur tot 

20.00 uur, onder voorwaarden: 

• Maximaal 50 personen op een terras 

• Maximaal 2 personen aan een tafel op 1,5 meter afstand. Tenzij dit mensen zijn uit eenzelfde 

huishouden.  

• Een reservering is verplicht (vooraf of ter plekke) (NB. dit kan een baanreservering of les zijn) 

• Personen moeten een vaste zitplaats hebben (volgens de 1.5 meter regels). Zorg daarom dat 

iedereen een plek op het terras toegewezen krijgt. 

• Het is verplicht gasten te vragen zich te registreren zodat de GGD een grondig bron- en 

contactonderzoek kan doen in het geval van een besmetting. Daarvoor kun je bijvoorbeeld 

gebruik maken van een registratieformulier, zoals op papier (Voorbeeld registratieformulier 

KHB), digitaal (Voorbeeld incl. QR code aanmaken) of tegen betaling 

(http://www.checkgesprek.nl); 

• De vragen van de corona-gezondheidscheck moeten zijn gesteld.  

 

Dit geldt zowel voor de verenigingen en centra met een volledige horecavergunning als voor de para-

commerciëlen, waarbij de horeca op de sportaccommodatie geen hoofdactiviteit is maar 

ondersteunend. Stem met de horeca-eigenaar/ barcommissie af hoe dit op jouw park geregeld wordt.  

 

Lees hier meer over de mogelijke versoepelingen per 19 mei.   

 

LET OP: onderstaande tips zijn bedoeld als hulpmiddel om de geldende coronamaatregelen op de 

terrassen te kunnen waarborgen. Wat kan en toepasbaar is, zal per vereniging verschillend zijn. Voor 

richtlijnen of advies kunnen verenigingen gebruik maken van het Protocol Heropening Horeca. 

 

Ook te raadplegen: 

- Protocol Heropening Horeca 

- Corona.knltb.nl   

- Succesverhalen van verenigingen met volledige horecavergunning open vanaf 1 juni 2020 

 

 

 

 

 

https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar
https://www.khn.nl/tools/model-registratieformulier-corona-gezondheidscheck
https://www.khn.nl/tools/model-registratieformulier-corona-gezondheidscheck
https://corona.knltb.nl/media/yhxfkzws/stappenplan-maken-onlinie-gezondheidscheck-en-contactregistratie-met-qr-code.pdf
http://www.checkgesprek.nl/
https://cdn.khn.nl/media/Corona/Documenten/20200708_Gezondheidscheck_vragen_NL.pdf
https://corona.knltb.nl/nieuws/2021/05/corona-update-binnensportlocaties-en-terrassen-op-sportlocaties-mogelijk-open-vanaf-19-mei/
https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar
https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar
https://corona.knltb.nl/
https://corona.knltb.nl/nieuws/2020/06/verenigingen-met-een-volledige-horecavergunning-zijn-weer-open-bekijk-de-best-practices/
https://corona.knltb.nl/nieuws/2020/06/verenigingen-met-een-volledige-horecavergunning-zijn-weer-open-bekijk-de-best-practices/


Tips 

 

1. Kijk naar de mogelijkheid om het terras te vergroten, als hiermee voldoende loopruimte blijft. 

Alleen zitplaatsen, geen staanplaatsen. Blijf binnen het maximale aantal van 50 personen 

 

              
 

2. Maak een looproute met pijlen en/of tape in de sportkantine en op het terras, met name van en 

naar de bar. Geef ook 1.5 meter vlakken aan voor de wachtrij.  

Tip: mocht je de mogelijkheid hebben, is het aan te raden om de ingang vanaf het terras naar 

de bar en daarna terug naar het terras te scheiden. Zo voorkom je dat mensen elkaar kruisen.  

 

3. Bekijk de mogelijkheid voor een plexiglas scherm boven de bar en/of voor de kassa. Kijk ook 

of je het kassasysteem eventueel kunt verplaatsen waarmee de 1.5 meter tussen de leden en 

de barmedewerker beter te waarborgen is. 

 

4. Bardiensten 

a. Zorg zoveel mogelijk voor een vaste groep vrijwilligers die achter de bar staan, die 

goed op de hoogte zijn van alle regels en richtlijnen.  

b. Indien je met meerdere mensen achter de bar staat, maak dan een taakverdeling 

waardoor je zoveel mogelijk de 1.5 meter afstand kunt behouden.  

Bijvoorbeeld barmedewerker X zorgt voor het drinken en eten en zet deze klaar; 

barmedewerker Y rekent af en regelt de vaat. 

c. Zorg voor geprinte informatieprocedures over de bardienst en deel deze via de 

website en de KNLTB ClubApp.  

d. Zorg voor keukenrollen en spuitflacons met schoonmaakmiddel bij de bar en in de 

keuken. 



e. Hanteer zoveel mogelijk een schoonmaakrooster voor de bar en de barapparatuur. 

Maak dit een vast onderdeel van de bardienst. 

f. Probeer ook andere (eenvoudige) schoonmaak taken onderdeel te maken van de 

bardienst, zoals het schoonhouden van het toilet of het afnemen van de tafeltjes.  

g. Laat bardienstleden zoveel mogelijk met handschoentjes werken (en herkenbare 

hesjes dragen voor de zichtbaarheid). 

h. Indien er geen toezichthouder aanwezig is, regel dan dat iemand met bardienst het 

eerste aanspreekpunt is voor corona gerelateerde vragen. 

 

                      
 

5. Stimuleer leden om alleen met pin (en contactloos) te betalen. 

 

6. Zorg dat er een persoon per tafel de bestelling doet aan de bar. 

 

7. Probeer de leden zo goed mogelijk te informeren over de instructies die gelden in de kantine 

en op het terras. Hang deze instructieformulieren op ter informatie en deel ze vooraf via de 

website en de KNLTB ClubApp. 

 

8. Creëer een aantal vaste plekken (bv hygiëne hoeken) waar desinfectiemiddel, doekjes en 

handschoentjes liggen. Uiteraard is het aan te bevelen daar een prullenbak bij te plaatsen. 

 

9. Zet prijslijsten neer op de tafeltjes in de kantine en op het terras of hang deze op. De tijd van 

leden aan de bar wordt daarmee korter. 

 

10. Maak een punt in de kantine of op het terras waar mensen hun vuile vaat na consumptie 

kunnen weg zetten. En zet indien mogelijk daar ook frisdrank- en bierkratten waarin leden hun 

eigen flesjes kunnen terugzetten. Op deze manier wordt overmatig contact met vaat 

vermeden.  

 



11. Verkoop zoveel als mogelijk alleen verpakte eet- en drinkwaren. Geen verswaren of frituur. 

Verkoop zoveel mogelijk drankjes uit flesjes in plaats van per glas (hoef je niet te spoelen of 

andermans glas aan te raken). 

 

12. Laat leden zoveel mogelijk thuis hun bidon vullen. 

 

13. Je kunt op het terras (met bv tape) vaste vakken maken om de tafels en stoelen. Zodat leden 

kunnen zien dat stoelen en tafels niet verzet mogen worden. Bij het maken van de vakken, 

houd rekening met de loopruimte, doorgangen van minimaal 1.5 meter en de minimale afstand 

tot elkaar.  

 

14. Laat leden zoveel mogelijk buiten wachten indien er mensen aanwezig zijn in de entree van 

het clubhuis: leden wachten buiten als er iemand in het halletje is (WC/AED).  

 

 

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. 
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