
  
 

CORONA UPDATE: HET TERRAS MAG OPEN OP HET TENNISCOMPLEX VANAF 19 MEI 2021 

Algemene informatie vanuit de overheid en de tennisbond, vertaald naar onze vereniging: 

• Volwassenen vanaf 27 jaar mogen buiten tennissen, zowel vrijspelen als trainen in groepsverband 

(max. 30 personen). Zij houden 1.5 meter afstand tot elkaar. Cluboverstijgende wedstrijden zoals 

competities en toernooien en officiële interne toernooien (zoals clubkampioenschappen) zijn niet 

toegestaan. Vriendschappelijke wedstrijden met spelers van de eigen vereniging (toss en 

laddercompetitie) zijn wel toegestaan, met vooraf een speelafspraak en baanreservering. Voorlopig 

nog geen racketavond. 

• Jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen buiten spelen en trainen in groepsverband 

(geen maximum). Zij hoeven tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden. 

Cluboverstijgende wedstrijden zoals competities en toernooien zijn niet toegestaan. Onderlinge 

wedstrijden met spelers van de eigen vereniging zijn wel toegestaan. 

• Het terras mag open van 9.00 tot 20.00 uur onder voorwaarden: maximaal 28 personen zittend op 

het terras (= direct rond het clubgebouw), en maximaal 2 personen aan een tafel op 1,5 meter 

afstand, tenzij dit mensen zijn uit eenzelfde huishouden. Een reservering is verplicht (dit kan een 

baanreservering of les zijn). (Zie ook: Tips heropening terrassen) 

• Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht. De 2 toiletten buiten de kleedruimten zijn voor 

noodgevallen wel open. 

• Publiek is niet toegestaan. 

Kijk hier voor uitgebreide informatie van de Rijksoverheid over geplande versoepelingen met stap 2 van 

het openingsplan. 

Bekijk hier de spelregels voor de sport per 19 mei. 

Jeugdcompetitie en toernooien mogelijk vanaf 9 juni 

De huidige ontwikkelingen en geplande versoepelingen met stap 2 van het openingsplan bieden 

perspectief voor de vervolgstappen. We hebben dan ook goede hoop dat het spelen van jeugdwedstrijden 

tussen clubs vanaf 9 juni mogelijk is. Daarom bereiden we alles voor, zodat we kunnen starten met 

jeugdcompetities (Junioren, Groen, Oranje en Rood) vanaf 11 juni. Uiteraard moeten we wachten op groen 

licht van de overheid. Ook jeugdtoernooien kunnen in dit scenario vanaf 9 juni doorgaan. Op 1 juni maakt 

het kabinet bekend of stap 3 van het openingsplan door kan gaan. 

Meer info 

De Richtlijnen voor tennis zijn geüpdatet. Dit document is een aanvulling op het Algemeen Protocol 

Verantwoord Sporten, wat is samengesteld door NOC*NSF, VSG en alle sportbonden en goedgekeurd door 

VWS en het RIVM. Voor de heropening van terrassen hebben we een aantal handige tips op een rijtje 

gezet. 

WAT BETEKENT DIT VERDER VOOR TVAP? 
 

Alleen bij vooraf opgegeven evenementen* waarvan door het bestuur toestemming is gegeven kan het 

terras vanaf 19 mei open voor het serveren van consumpties van 9.00 tot 20.00 uur onder voorwaarden: 

o Er mag alleen maar gebruik van het terras gemaakt worden door mensen die een baan 

hebben gereserveerd of een les hebben gehad.  

o Er is vooraf toestemming verleend door de kantine commissie.  

https://corona.knltb.nl/media/c1wp2ytt/tips-heropening-terras-19-mei.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/11/stap-2-sportscholen-open-en-buiten-meer-mogelijk
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/05/11/spelregels-voor-sporten-tijdens-corona-per-19-mei
https://corona.knltb.nl/media/c1wp2ytt/tips-heropening-terras-19-mei.pdf


o Maximaal 28 personen op een terras, en maximaal 2 personen aan een tafel op 1,5 meter 

afstand, tenzij dit mensen zijn uit eenzelfde huishouden. 

o Er is een op naam benoemde, geïnstrueerde barmedewerker/toezichthouder aanwezig. 

o Registratie van de aanwezigen is verplicht; Hiervoor is een registratielijst aanwezig in de 

kantine. 

o Publiek is niet toegestaan. 

o (Zie ook: Tips heropening terrassen). 

 

*Een evenement kan zijn: 

• Een vriendschappelijke wedstrijd met 4 of meer personen 

• Onderlinge competitiewedstrijd 

• Toestemming wordt verleend door: 

o Het bestuur: Johan Osinga, Corona-coördinator  

o Kantine kommissie Karsten Eckert/John van der Linden 

Noot: Om de toegang naar de kantine beter te controleren is de toegangscode van het sleutelkastje 

gewijzigd. U kunt de code opvragen bij de leden van de kantine commissie: 

John van der Linden   06 57941364 

Karsten Eckert   06 39173426 

…. 

….    

 

 

 

https://corona.knltb.nl/media/c1wp2ytt/tips-heropening-terras-19-mei.pdf

