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• Algemeen 
 
Per woensdag 1 juli 2020 mogen tennisverenigingen naar een gecontroleerde verantwoorde 
openstelling van alle faciliteiten werken.  
 
De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ 
gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker 
niet verdwenen.  
 
Dit plan volgt het Protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF en de aanvullende richtlijnen van 
de KNLTB, en bevat informatie zodat alle leden zo veilig en verantwoord mogelijk kunnen tennissen 
op ons park. 

Wij vertrouwen er op dat u zich houdt aan de gestelde richtlijnen en dat u te allen tijde de 
aanwijzingen van de trainer, van eventuele toezichthouder of van de bestuursleden opvolgt. Alleen 
dan kunnen we blijven tennissen en werken we gezamenlijk toe naar hét moment dat we weer veilig 
in alle vrijheid op ons tennispark kunnen bewegen en verblijven. 

 De wijzigingen in dit protocol hebben wij geel gearceerd. 

 

 

Coronaplan - versie 30 juni 2020  

Tennisvereniging Smitshoek  

#samensterk 



Coronaplan TV Smitshoek - versie 1 juli 2020 
 

 

• Verantwoordelijkheden  
 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van dit Coronaplan en heeft getracht dit zo duidelijk 
mogelijk te doen. Heeft u hierover of omtrent de richtlijnen echter nog vragen en/of opmerkingen, dan 
kunt u een e-mail sturen naar: secretariaat@tv-smitshoek.nl 

 

Trainingen 
Tijdens trainingen is de trainer verantwoordelijk voor naleving van de richtlijnen en aanspreekpunt voor 
vragen. Dit geldt alleen voor de banen die gebruikt worden door de trainer én alleen op het moment dat 
de trainer aanwezig is. U kunt hiervoor contact opnemen met: Leon Zuijdendorp   06-47214553.  

 

Op de baan 
Er zijn geen leeftijdsgrenzen meer voor het mogen sporten, al wordt wel aan 70+ -ers gevraagd om 
extra voorzichtig te zijn. Het dubbelspel is toegestaan voor iedereen, ook huishoudens en 
leeftijdsgroepen door elkaar.  

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben op de baan. Tijdens 
trainingen en het spelen hoeft er geen 1,5 meter afstand te worden gehouden; na het spelen geldt 
de afstandsregel wel voor iedereen van 19 jaar en ouder (buiten het eigen huishouden). Er geldt 
geen maximum aantal spelers meer per baan voor alle leeftijdsgroepen. Dus in een rally bij een 
dubbel geldt de 1.5 meter afstand niet, maar een high five en handen schudden doen we nog even 
niet.  

 
Jeugd 
Een toezichthouder voor jeugd is niet meer nodig.                                                                   
Ouders/verzorgers van de jeugd t/m 18 jaar worden door de trainer op de hoogte gebracht van de 
regels en aanpassingen rondom de trainingen. 
 
 
Toeschouwers  
Iedereen houdt 1.5 meter afstand van anderen. Uitzondering: jeugd tot en met 18 jaar. Zij hoeven 
onderling geen 1.5 meter afstand te houden.  
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• Communicatie 

Voor actuele informatie omtrent de geldende richtlijnen en overig nieuws verwijzen wij u naar onze 
website www.tvsmitshoek.nl en/of onze KNLTB ClubApp. 

De KNLTB heeft een poster ontwikkeld met de algemene veiligheids- en hygiëneregels. Deze posters 
hangen op het hekwerk aan het begin van het fietspad, bij de ingang van het tennispark en op 
meerdere locaties op het tennispark. Lees deze aandachtig en volg altijd de aanwijzingen van de 
trainer, toezichthouder of bestuursleden op. 

• Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen  
o Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop  
o Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
o Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 
o 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); 

o Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) 
minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test; 

o Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand 
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 

o Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

o 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; 

o Houd voorafgaand aan en na jouw sportactiviteit op het park anderhalve meter (twee 
armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden,  

o Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
o Ga zo veel als mogelijk voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 
o Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; 
o Douche thuis en niet op de sportlocatie; 
o Vermijd het aanraken van je gezicht; 
o Schud geen handen.  
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• Op het park 

Algemeen 

Het tennispark mag tussen 08.00 - 23.00 uur door spelers betreden worden. Gasten moeten buiten 
de baan altijd 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren, tenzij ze uit 1 huishouden komen. Iedereen 
heeft een vaste zitplaats en leeft de hygiënemaatregelen na. 

• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en 
wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. 

• Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 
meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 
juli weer open mogen.  

 
Clubhuis, terras en kleedkamers 
Het clubhuis en het terras en de kleedkamers gaan per 1 juli weer open. Gasten moeten op deze 
locaties altijd 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren, tenzij ze uit 1 huishouden komen. Ontsmet 
vooraf je handen met de desinfectiespray bij de ingang. Bestel uw drankje aan de bar en reken direct 
af met pin of KNLTB-pas. Neem voor het nuttigen van je consumpties plaats aan één van de tafels 
binnen of buiten. Gebruik hiervoor de aangewezen plekken en houdt afstand. Je mag niet staan in 
het clubhuis of op het terras. Ga niet schuiven met stoelen. De inrichting van het terras en het 
clubhuis is volgens de 1,5 meter richtlijn gedaan.  

Let op: De kleedkamers kunnen nog niet gebruikt worden. Wij adviseren u om thuis om te kleden en 
te douchen. Er is nog geen schoonmaakprotocol op het gebruik van de douches. 

Iedereen leeft de hygiënemaatregelen na. Het clubhuis wordt na iedere openstelling door de 
verantwoordelijke bardienstmedewerker afgesloten nadat iedere bezoeker is vertrokken en de 
checklist is doorgelopen en uitgevoerd.   

Toiletten 
Op het toilet hangt een instructie om het toilet na ieder gebruik schoon te maken met (toilet)papier 
en desinfectiemiddel.  
 
Bardienst en barmedewerkers 
Het bardienstrooster wordt vanaf 1 juli weer ingezet. Alle bardienstmedewerkers lezen vooraf de 
checklist kantine. Alle bardienstmedewerkers ontvangen deze checklist en de lijst ligt in het clubhuis 
ter inzage. 
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Looproute 

De huidige looproute op het park blijft gehandhaafd. 

  

                          

                    De baan ga je op via deze route                                De baan ga je af via deze route 

 

Let op: de banen mogen alleen via de deur bij baan 1 betreden worden; het verlaten van de banen 
gaat via de deur bij baan 4! 

Zowel bij het betreden als het verlaten van de baan moeten de handen worden gereinigd / 
gedesinfecteerd met de daar aanwezige ontsmettingsmiddelen. 

 

• Vrijspelen 

De baanbezetting is conform de richtlijnen van de KNLTB en bij vrijspelen volgen wij het advies van 
de KNLTB, om een baan vooraf en digitaal te reserveren. Dit kan via de KNLTB ClubApp op uw 
mobiele telefoon en/of tablet.  

Let op: vanaf 1 juli moet u de reservering bevestigen op het Afhangbord in het clubhuis. 
 
Indien u meer informatie wenst over het digitaal afhangen, kunt u een mail sturen naar 
secretariaat@tv-smitshoek.nl 
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De volgende regels zijn daarbij van toepassing:   

- Per week kan weer onbeperkt gespeeld worden;   
- Jeugd mag weer zonder toezichthouder tennissen en dus; 
- Kunnen jeugdleden vanaf 1 juli óok reserveren via de ClubApp; 
- Jeugdspelers mogen tot 20:00 tennissen; 
- Om iedereen de gelegenheid te geven om te spelen kan er (vooraf) maximaal 1 reservering 

per dag gemaakt worden. 
 

• Handhaving 

We willen benadrukken dat het volgen van de geldende richtlijnen van groot belang is. De gemeente 
heeft aangegeven streng te controleren op handhaving van deze richtlijnen en kan zowel aan 
personen als ook aan de tennisvereniging sancties opleggen. Laat het a.u.b. niet zover komen en 
houdt u aan de richtlijnen!    

Heeft u na het lezen van dit Coronaplan nog vragen? Kijk dan ook eens op de website van de KNLTB 
bij Veel gestelde vragen. Wellicht vindt u daar een antwoord op uw vraag. 

Uw tips, tops, klachten of complimenten kunt u mailen naar secretariaat@tv-smitshoek.nl 

 

Met sportieve groet, 
 
Het bestuur van TV Smitshoek 
 
Het bestuur van TV Smitshoek vertrouwt op ieders begrip en medewerking! 

 


