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Algemene zaken voorafgaand aan de lessen   

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.  

• Zorg voor je eigen veiligheid  

o Als een leerling symptomen vertoont, stuur deze persoon dan meteen naar huis  

o Als je zelf symptomen hebt: blijf dan thuis  

o Sinds 6 mei is het voor tennisleraren mogelijk om getest te worden op COVID-

19, neem contact op met de GGD als je getest wil worden. 

o Zorg voor een goede handhygiëne, dan zijn handschoenen niet nodig 

• Neem contact op met de bestuursleden van de vereniging om zaken af te stemmen 

Lesgroepen en lestijden inplannen. Maak duidelijk onderscheid in tijdsblokken voor 

groepen tot en met 12 jaar, groepen van 13 tot en met 18 jaar en groepen voor 

volwassenen vanaf 19 jaar. Bij de indeling van volwassenen is het belangrijk om 

rekening te houden dat er maximaal 4 spelers per baan ingedeeld mogen worden; er is 

geen maximum aan de totale grootte van de lesgroep 

• Indien er leerlingen van de twee verschillende leeftijdsgroepen voor de jeugd (tot en met 

12 jaar en 13 tot en met 18 jaar) in één lesgroep zitten, zijn er twee opties: 

o De 1,5 meter geldende regels voor 13 tot en met 18 jaar worden gehanteerd 

voor de hele groep, waarbij wij adviseren om de verschillende leeftijdsgroepen 

indien mogelijk op aparte banen te laten trainen 

o Lesgroepen worden opnieuw ingedeeld waarbij jeugd tot en met 12 jaar en 

jeugd van 13 tot en met 18 jaar apart trainen  

• Stem met de vereniging af wie de volwassenen vanaf 19 jaar informeert over de lessen 

en de daarbij geldende regels 

• Wees duidelijk over trainingsperiode zoals doorgaan in vakantie(s). Zorg dat dit vooraf 

goed met het bestuur is doorgesproken   

• Tip: vragenuurtje (via een livestream, bijv. Zoom, Teams, Houseparty, Instagram, 

Skype) per kleur en per groep voordat trainingen weer starten    

   

Voor de training/ aankomst  

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. 

• De leraar is toezichthouder op de vereniging. Als dit niet haalbaar is (door bijvoorbeeld 

grootte van vereniging) dan moet de vereniging voor een permanente andere 

toezichthouder zorgen gedurende de tijdsblokken dat er door de jeugd tot en met 18 

jaar, wordt getennist. Zowel tijdens de tennislessen als tijdens het vrij spelen 

• Aanwezigheid van ouders is niet toegestaan op het tennispark/vereniging. Halen en 

brengen van kinderen tot aan de ingang 

• De leraar werkt samen met de vereniging een eenrichtingsroute uit 



• Alle meegebrachte materialen van leerlingen op minimaal 1.5 meter afstand van elkaar 

tegen een hek plaatsen/neerleggen 

• De spelers kleden zich thuis om en melden zich niet eerder dan 10 minuten voor 

aanvang bij de ingang 

• Ga na het voltooien van de training(en) meteen weer naar huis 

• Vermijd het aanraken van hekken, banken, netten, deuren etc. zo veel mogelijk 

• De leerlingen wassen hun handen voor en na iedere training of maken gebruik van 

desinfecterende gel 

• Geen contante betalingen. Trainingen worden enkel digitaal betaald. 

  

Start training   

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.  

Jeugd tot en met 12 jaar   

• Eventueel uitgeleend materiaal desinfecteren voor start van de training 

o Leraar houdt altijd 1.5 meter afstand van leerlingen 

o Praatje/plaatje/daadje en correcties van de leraar zijn op minimaal 1.5 meter 

afstand 

• Materiaal 

o Eigen ballenmandje en ballen (werken met een maximum aantal ballen) 

  

Jeugd 13 tot en met 18 jaar en volwassenen van 19 jaar en ouder 

• Training 

o Leraar houdt altijd 1.5 meter afstand van leerlingen 

o Leraar kan geen drills geven, waarbij de spelers achter elkaar of naast elkaar 

staan aan één kant van het net 

o Doordraaien op steeds dezelfde manier (met de klok mee) 

o Maak bij het ballen rapen zoveel mogelijk gebruik van tubes 

o Denk vooraf extra goed na over de oefenstof in relatie tot de 1.5 meter afstand 

• Materiaal 

o Iedere leraar gebruikt eigen ballenmandje 

o Leraar werkt met zo min mogelijk ballen 

 

Na de training  

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.  

• De leraar/toezichthouder sleept de baan en desinfecteert de gebruikte materialen zoals 

pionnen, ballenprikker, fitnessmaterialen, etc. 

• Desinfecteer leenrackets direct na gebruik 

• Laat de leerlingen op 1.5 meter afstand de baan verlaten alvorens de nieuwe groep de 

baan op komt. 



Evalueer per dag de genomen maatregelen met de leraren en bestuur. Vraag daarbij input aan 

alle betrokkenen (leerlingen, ouders etc.).   

  

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Op corona.knltb.nl vind je 

altijd de meest actuele versie van dit stappenplan.  

https://corona.knltb.nl/

