
Verenigingsprotocol TC Nijverdal – fase 2 volwassenen 19 jaar en ouder 
 
Om het tennissen bij de TC Nijverdal zo goed als mogelijk te organiseren, hanteren wij onderstaand 
protocol. We werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling 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 overheden. Deze richtlijnen zijn 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.  
  
De aanvullende richtlijnen zijn samengesteld door de KNLTB in samenwerking met 
verenigingsfunctionarissen en leraren. Let op: de gemeente kan handhaven op naleving van het 
Algemeen Protocol Verantwoord Sporten.  
  
Alle genoemde documenten zijn als bijlage bijgevoegd. 
 
Fase 2 geldt vanaf 11 mei tot in elk geval 1 juni  2020 en betreft de volgende doelgroepen: 
 
Let op: naast dat in fase 2 de volwassenen van 19 jaar en ouder, onder bepaalde voorwaarden weer 
de baan op mogen, zijn er voor jeugd tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar ook 
enkele wijzigingen voor het maximaal aantal spelers per baan. Deze wijzigingen zijn hieronder geel 
gearceerd.  
 
Doelgroepen 
 

 
  
 
 
 
 
 



Algemeen 
• Corona-verantwoordelijke (aanspreekpunt) binnen de TC Nijverdal 

o Het Bestuur (Algemeen) 
o Ronny Jannink (Voorzitter) 
o Roy Beunk (Technische Commissie) 
o Bertil Webbink (Tennisleraar) 
 

• Alle verantwoordelijken en vrijwilligers ontvangen een uitgebreide instructie over de 
werkwijze m.b.t. het protocol. Daarnaast ontvangen ze een kopie van het protocol en de 
KNLTB richtlijnen (zie poster) 

• Openingstijden park: maandag t/m zondag 08.00 – 23.30u 
• Toezichthouder (Jeugd) op het park tijdens de lestijden: Bertil Webbink 
• Vanaf 11 t/m 17 mei zullen toezichthouders steekproef gewijs controles uitoefenen op 

naleving van de richtlijnen. Tevens zijn ze beschikbaar bij vragen over het afhangen, vragen 
over de richtlijnen, aanvulling van de hygiëne middelen en alle voorkomende zaken. 

• Openingsdatum tennispark Jeugd t/m 18 jaar  => 6 mei 2020 (reeds gestart) 
• Openingsdatum tennispark volwassenen 19 jaar en ouder =>11 mei 2020 
• Jeugd tot en met 12 jaar mag vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder; geen 

maximaal aantal spelers per baan. Geen 1,5 meter. Contact opnemen met bovenstaande 
contactpersonen (Corona verantwoordelijken) indien men vrij wil spelen i.v.m. het regelen 
van een toezichthouder. 

• Jeugd 13 tot en met 18 jaar mag vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder; maximaal 
4 spelers per tennisbaan. Nemen 1,5 meter in acht. Contact opnemen met bovenstaande 
contactpersonen (Corona verantwoordelijken) indien men vrij wil spelen i.v.m. het regelen 
van een toezichthouder. 

• Volwassen van 19 jaar en ouder mogen alleen 1 op 1 vrij spelen; zonder toezichthouder 
o Uitzondering: 2 op 2 vrij spelen (dubbelspel) is alleen mogelijk met personen uit 

hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen 
• Sporters boven 70 jaar en uit andere risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren en te 

beslissen omtrent de vraag of zij op het tennispark zich in groepen kunnen begeven. 
Raadpleeg desnoods je huisarts. 

•  Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan. 
• Banen reserveren t.b.v. vrij tennissen alleen mogelijk via digitaal afhangbord vanuit huis, 

digitaal of per telefoon (via ClubApp). Afhangbord op de club niet beschikbaar. 
• Afhangen(reserveren) minimaal 2 uur voordat je gaat tennissen.  
• Spelers zijn welkom op de vereniging op z’n vroegst 10 minuten voor aanvang van de training 

of gebruik van de gereserveerde banen. 
• Er mag geen publiek komen kijken op het park. Dus ook geen ouders bij de tennisles van hun 

kinderen. 
• Beschikbare banen 

o Vrij spelen baan 1 t/m 6 (baan 7 en 8 alleen als er geen training is) 
• Tennisleraar fungeert als toezichthouder bij trainingen van de jeugd t/m 18 jaar. 
• Het organiseren van interne wedstrijden/ wedstrijdvormen (geen DSS, niet club overstijgend) 

op de vereniging is mogelijk. Met inachtneming van de algemeen geldende regels en 
aansluitend op de overige richtlijnen, dus alleen enkelspel.  

• Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen 
(behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij 
sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde. Wel dient men tot 
de trainer of toezichthouder de 1,5 meter te respecteren. 



 
 

• Coordinatie trainingen en begeleiden trainingen: Bertil Webbink  
o Tussen aansluitende trainingen/lessen zal een pauze worden gehanteerd van 10 

minuten. Dit om de jeugd onderling en het contact met ouderen zo min mogelijk te 
laten plaatsvinden. 

• Bij trainingen voor volwassenen van 19 jaar en ouder: maximaal 4 spelers per tennisbaan 
• De leraar houdt rekening met de afstand tussen de spelers bij oefeningen en drills en maakt 

hier eventueel gebruik van hulpmiddelen om 1.5 meter afstand te garanderen. 
• Tennis specifieke fysieke trainingen zijn toegestaan.   
• Ieder jeugdlid neemt zijn eigen materiaal (en eten/drinken) mee. Voor de lessen geldt dat de 

jeugdleden zelf geen ballen hoeven mee te nemen. Jeugdleden die een racket lenen van de 
tennisleraar, dienen deze naderhand in te leveren bij de tennisleraar. De tennisleraar zal het 
racket reinigen/desinfecteren voor verder gebruik. 

• Richtlijnen tijdens het spelen 
o Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).  
o Geef geen high fives 
o Schud geen handen 
o Wissel van baanhelft met de klok mee 
o Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.  

• Ouders/volwassenen moeten kinderen afzetten voor het toegangshek bij de parkeerplaats 
tussen de Wilgenwaerd en het tennispark (zie plattegronden – bijlage) 

o Toegang tot het tennispark alleen via aangegeven routing.  
 Betreden en verlaten van het park door in de looprichting de rechterzijde 

van het voetpad te gebruiken 
 Midden van het voetpad moet ten alle tijden vrij gehouden worden. 
 Gebruik van fietsenstalling 

• Jeugd t/m 12 jaar rechts van voetpad fiets stallen 
• Jeugd 13 t/m 18 jaar en volwassenen 19 jaar en ouder links van 

voetpad fiets stallen 
• Richtlijnen KNLTB worden zichtbaar opgehangen op de volgende punten (poster KNLTB: 

o Ingang tennispark 
o Toegangsdeur naar kleedkamers/toiletten 
o Toegang naar de banen 
o Toegang tennismuur 

• Regels ophangen bij tennismuur: Tennismuur is open, hier mag je met maximaal 2 personen 
tegelijk spelen (jeugd tot en met 12 jaar) en maximaal 1 persoon (jeugd 13 tot en met 18 
jaar) 

• De banen dienen na verlaten van de baan geveegd te worden. Gebruik van latex 
handschoenen (aanwezig op het park) bij het slepen is verplicht. 

• Toegangspoortjes naar banen open laten staan, zodat de handvatten zo min mogelijk 
worden aangeraakt. 

• De tennisleraar draagt latex handschoenen. 
• Het clubhuis is alleen open voor het toilet (noodgevallen) – sleutel in bezit van 

tennisleraar/toezichthouder 
• Kantine en terras zijn gesloten. 

 
 
 



• Hygiëne maatregelen 
o Desinfecterende middelen, zeep en papieren handdoekjes aanwezig bij  de toiletten 

en centraal op het park. Op het terras onder de overkapping zal een permanente 
hygiëne plek worden ingericht. Tennisleraar/toezichthouder zorgen voor aanvulling 
voorraad. 

• 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. 

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, 
mag je weer sporten en naar buiten; 

• 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)   
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;  

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid,  

• Hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals   
bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/  
bewegen;  

• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;  
• Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;  
• Douche thuis en niet op de sportlocatie – kleedkamers en douches zijn gesloten 
• Alle objecten die aangeraakt worden door spelers/trainer en toezichthouders, zoals 

deurklinken, toegangspoortjes banen, baan bezems, wc’s en wastafels of kranen zullen een 
aantal keren per dag worden gereinigd.  

 
 
 
Communicatie 
 
• Communicatie over open stellen tennispark: 

o via nieuwsbrief, mail, ClubApp, social media, verenigingswebsite en tennisleraar 
 Informatie regels en richtlijnen (KNLTB) en Protocol Verantwoord Sporten 
 Informatie ouders/jeugd/volwassenen over zelfstandig tennissen 
 Informatie ouders/jeugd/volwassenen over de lessen en vraag uit wie er 

willen komen trainen (verantwoordelijk tennisleraar) 
 Contactgegevens verantwoordelijke personen met betrekking tot Corona, de 

toezichthouder en/ of leraar 
 Uitleg over de taken van de toezichthouder(s) 
 Uitleg over digitaal  

 
 
 
 



 
 
 
Openstellen park niet-leden 
 
In samenwerking met de tennisleraar Bertil Webbink zal er in het kader van het “Maak kennis met 
tennis” een actie worden gelanceerd, waarbij de mogelijkheid wordt geboden aan niet-jeugd leden in 
de Gemeente Hellendoorn om kennis te maken met de tennissport.  
 
 
 
 
Contactgegevens 
 
TC Nijverdal 
Sportlaan 12 
7442 RA  Nijverdal 
Tel. 0548-611826 
Mail. Bestuur@tcnijverdal.nl 
 
Ronny Jannink (voorzitter) 
Tel. 06-12961021 
Mail. voorzitter@tcnijverdal.nl  
 
Roy Beunk (technische commissie) 
Tel. 06-25339263 
Mail. Roy.beunk@ziggo.nl 
 
Bertil Webbink 
Tel. 06-45904362 
Mail. tennischoolnijverdal@gmail.com 
 
 
 
Richtlijnen KNLTB 
 
Bijgaande posters (bijlage) zal zichtbaar worden opgehangen op het tennispark/clubhuis. Tevens zal 
de poster worden gedeeld via de nieuwsbrief, ClubApp, social media en verenigingswebsite. 
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