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Beste leden, 

Corona is nog steeds onder ons en we hebben er geen zicht op hoe lang dit nog gaat duren. Als vereniging zijn wij 

daarom genoodzaakt om de maatregelen omtrent Corona vast te leggen middels dit ‘Coronabeleid’. Dit allemaal 

voor eigen en andermans gezond- en veiligheid.  

Er zal gewerkt worden met documentversies en -data. Hiermee willen ervoor zorgen dat ons Coronabeleid altijd zo 

up-to-date mogelijk is. Maatregelen zullen tenslotte telkens moeten worden aangepast naar aanleiding van de 

berichtgevingen vanuit de KNLTB, Overheid en RIVM. Indien er aanpassingen doorgevoerd worden binnen dit 

beleid, zullen alle leden hierover telkens weer bericht worden. 

Dit beleid is zeker nu van belang omdat ook de competities en toernooien inmiddels weer zijn opgestart. Naast het 

spelen is het gezellig kletsen en borrelen met eigen team en tegenstander onderdeel van de competitie en 

toernooien. De komende periode zullen we door de Corona situatie, ons hierin aan moeten passen. Zo zijn er voor 

de competitie al aangepaste regels opgesteld door de KNLTB, nemen we zelf de noodzakelijke maatregelen voor 

toernooien en competities en hebben we daarnaast als vereniging natuurlijk ook te voldoen aan de instructies 

vanuit de overheid.    

We begrijpen dat het op deze manier echt anders is dan voorheen, maar we vragen je begrip voor deze bijzondere 

tijd met bijzondere regels. 

 

Bestuur en Coronacommissie 

Tennisvereniging Loon op Zand 

  



 

1. ALGEMENE REGELS 

De algemene regels luiden op dit moment nog steeds als volgt: 

• Gebruik je gezond verstand! 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

• Heeft een van je gezinsleden klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

• Desinfecteer je handen bij aankomst op de vereniging.  

• Was tussendoor ook je handen! 

• Hoest en nies in je ellenboog! 

• Houd 1,5 meter afstand van personen van 18 jaar en ouder (niet tijdens het sporten). Dit geldt 

uiteraard ook voor supporters.  

• Vermijd drukte: het complex is groot genoeg om afstand te houden, dat geldt ook voor het terras.  

• Schud geen handen, hang niet bij elkaar om de nek. 

• Niet schreeuwen en zingen, wel aanmoedigen.  

• Spreek elkaar aan op de maatregelen als dat nodig is.  

• Doe het samen: doe je het niet voor jezelf, dan voor de andere spelers. 

 

2. ATTENDEREN OP BELEID 
Voorafgaand aan een competitieavond of -dag is het van belang dat de captain van het team het 

Coronabeleid per mail toezend aan de tegenstanders. In veel gevallen is het emailadres van het 

bezoekende team te vinden op de website van KNLTB. Benader je tegenstander dus vooraf. Iedere 

vereniging heeft andere maatregelen en gaan dus anders met de Corona omstandigheden om.  

 

3. HANDHAVEN VAN BELEID 

Dit document geeft de regels weer die binnen onze vereniging gehanteerd worden. Het is niet de intentie 

om hier personen voor aan te wijzen om hierop te moeten handhaven. Als vereniging doen wij hiermee 

nadrukkelijk een beroep op ieder lid van de vereniging. Neem de regels omtrent Corona serieus, spreek 

elkaar aan waar dit nodig mocht zijn en zie toe op naleving van de regels. Zo zorgen we er samen voor dat 

we in ieder geval kunnen blijven spelen. 

 

4. GEBRUIK PAVILJOEN  
4.1 Looproutes 

Er zijn duidelijke looproutes en instructies aangebracht binnen het paviljoen. Houd je hier aan en let op 

elkaar.  

 

4.2 Opstelling van het terras 

Om de 1,5 meter afstand tussen spelers te kunnen waarborgen, is het terras hierop ingericht. De 

opstelling van de tafels en stoelen dienen op dezelfde wijze te blijven staan. Schuiven met tafels en 

stoelen is dus niet toegestaan.  

 

Het overdekte terras biedt voldoende ruimte om voor alle spelers PER BAAN een eigen tafel aan te bieden 

en hiermee gelijktijdig aan de 1,5 meter afstand regel te voldoen. Het terras is voorzien van 10 tafels en 

deze refereren naar de 8 tennisbanen en 2 padelbanen. Naast deze tafels is het uiteraard ook mogelijk om 

aan andere tafels buiten het terras plaats te nemen. Wanneer er wegens weeromstandigheden het toch 

dusdanig druk wordt op het terras en/of in het paviljoen, dan is het mogelijk om plaats te nemen aan een 

van de overige tafels in het paviljoen.  

  



4.3 Gebruik van het terras 

Voor de tafels op het overdekte terras geldt dat deze refereren naar een baannummer. Ben je klaar met 

spelen dan neem je plaats aan de tafel die refereert aan je baannummer. Dit geldt voor zowel competities 

toernooien als voor het vrij spelen. Het is NIET toegestaan om op het terras te staan. Je verlaat de tafel als 

de volgende spelers van de desbetreffende baan afkomen. Zorg er hierbij altijd voor dat je de tafel 

opruimt en flessen/glazen bij de bar afgeeft. Meldt hierbij dan direct aan de bar dat de tafel dient te 

worden gereinigd. Je na het verlaten van je tafel uiteraard altijd nog elders op het park plaatsnemen aan 

andere beschikbare tafels.  

 

Op de rustigere momenten waarop niet alle banen bespeeld worden is het uiteraard mogelijk om aan de 

tafels van de op dat moment onbespeelde banen plaats te nemen.  

 

4.4 Borrelen 

Borrelen (in de vorm van dranken) is toegestaan, maar houd hierbij altijd rekening met de algemene 

maatregelen.  

 

5. GEBRUIK KEUKEN  
Zolang we te maken hebben met Corona, is het tijdens de competities NIET toegestaan om gebruik te 

maken van de keuken voor het klaar maken van hapjes. Er mag dus géén gebruik worden gemaakt van 

bestek, servies en de koelkast. Het voelt als vereniging niet verantwoord om na afloop van de competitie 

te borrelen met hapjes en hierbij deze gezamenlijk te nuttigen. Dit daar dit grotendeels hapjes betreft 

welke door leden worden klaargemaakt en waarbij er met meerdere personen wordt gegeten uit dezelfde 

bakjes.  

 

Als alternatief is het wel mogelijk om voor de koffiemomenten (tussen de wedstijden door) gebruik te 

maken van voorverpakte koeken. Alleen op dat moment is het nuttigen van etenswaren binnen de 

competitie toegestaan en kan hygiëne en veiligheid hierin tot een minimum beperkt worden.  

 

6. GEBRUIK KLEEDRUIMTES  
Er mag gebruik worden gemaakt van de kleedkamers (boven de 18 jaar: maximaal 4 spelers per 

kleedkamer en er mag maar 1 persoon gebruik maken van de douche). Hierbij geldt wel; kom zoveel 

mogelijk omgekleed naar de vereniging en beperk de duur van je aanwezigheid in de kleedruimte tot een 

minimum, zodat er een vlotte doorstroom plaats kan vinden.  

 

7. DIGITALE TEAMOPSTELLING  
Tot op heden waren competitieteams verplicht om de opstellingen uit te wisselen via de traditionele 

papieren scheurstrookjes. Om meerdere redenen is deze manier van teamuitwisseling niet ideaal meer. 

Sinds vorig jaar dienen captains de uitslagen al direct na afloop van een wedstrijd digitaal in te voeren op 

MijnKNLTB. Een logisch vervolg hierop is ook de digitalisering van de teamopstelling voor aanvang van 

een competitiewedstrijd.  

 

Let hierbij op de beperkte tijd die beschikbaar is nu er wordt gespeeld op tijd. Stem waar mogelijk 

voorafgaand aan de wedstrijden binnen je team al af hoe de teamopstelling eruit gaat zien, zodat dit al 

tijdig vooraf is geregeld.  

 

Wil je weten hoe de digitale teamopstelling werkt? Check onderstaande video:  

https://www.tennis.nl/nieuws/2020/08/nieuw-tijdens-de-competitie-digitale-teamopstelling/  

 

  

https://www.tennis.nl/nieuws/2020/08/nieuw-tijdens-de-competitie-digitale-teamopstelling/


8. VRIJDAGAVONDCOMPETITIE 

8.1 Aankomsttijd op park  

Zowel de spelers van het thuisspelende team als van het bezoekende team wordt verzocht niet eerder 

dan 20 minuten voor hun eerste speelronde van de vrijdagavond op het park aanwezig te zijn. Alle teams 

wordt met nadruk gevraagd, met uitsluitend de spelende teamleden te komen. Beperk hierbij het aantal 

spelers per avond tot 4 spelers waar mogelijk. Dit geldt zowel voor het thuisspelende als voor het 

bezoekende team.  

 

8.2 Speeltijden  

De vrijdagavond is een drukke competitieavond. Alle avondcompetities worden daarom op tijd gespeeld. 

De totale speeltijd bedraagt 1 uur, inclusief inspelen. De behaalde games worden gewoon doorgeteld en 

als zodanig genoteerd als uitslag op de website van de KNLTB. Je kunt deze keer dus ook eindigen met een 

gelijke stand. Zodra het uur verstreken is, stop je direct met spelen. Uitspelen van de game is niet 

toegestaan en deze niet uitgespeelde game telt dus niet mee. De eindtijd zal bijgehouden worden door de 

competitieleiding.   

 

Speelrondetijden:  

Ronde 1: 18.50 – 19.50 uur (18.45 de baan op) 

Ronde 2: 20.00 – 21.00 uur (19.55 de baan op) 

Ronde 3: 21.10 – 22.10 uur (21.05 de baan op) 

Ronde 4: 22.20 – 23.20 uur (22.15 de baan op) 

 

Houd je aan de tijden! Ben je er dus van bewust dat wanneer je later de baan op gaat dit van je speeltijd 

afgaat. De 10 minuten ruimte tussen ieder speelronde is bedoeld om te wisselen van spelers en baan.  

Er zal een geluidssignaal worden gegeven bij start en einde van de speeltijd. Let erop, dat je alleen gebruik 

maakt van de aan jouw team toegewezen banen en speeltijden.  

 

8.3 Gebruik terras tijdens de avondcompetitie 

De teams van speelronde 1 en 2 maken gebruik van dezelfde tafel, net als de speelrondes 3 en 4. Alle 

spelers van ieder team dienen op het moment dat hun speelronde weer begint, het paviljoen te verlaten 

en de aangewezen tafel schoon achter te laten. De tafels zullen na vertrek worden gereinigd, zodat de 

volgende deelnemers plaats kunnen nemen.  

 

9. DAGCOMPETITIE 
9.1 Eindtijd dagcompetitie 

De teams van de dagcompetitie dienen uiterlijk om 18:30 het park verlaten te hebben en de gebruikte 

tafels schoon en gedesinfecteerd achter te laten.  

 

9.2 Super tie-break als derde set  

Bij alle dagcompetities wordt er gespeeld om twee gewonnen sets, waarbij de eventuele derde set een 

super tie-break is.  

 

10. JEUGDCOMPETITIE 
De jeugdcompetitie wordt gespeeld op zondagen. Voor deze dagen is supporteren door ouders zeker 

toegestaan. Wel geldt hierbij dat we supporters tot een minimum willen beperken. Voor ieder team geldt 

dat het is toegestaan om met maximaal 2 volwassenen aanwezig te zijn op het park.   

  



11. ACHTERGRONDINFORMATIE KNLTB 

https://www.centrecourt.nl/nieuws/2020/08/tennis-en-padelcompetitie-en-het-coronavirus/   

https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/veelgestelde-vragen/  

https://www.centrecourt.nl/nieuws/2020/08/tennis-en-padelcompetitie-en-het-coronavirus/
https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/veelgestelde-vragen/

