Aanvullende richtlijnen verantwoord
tennissen en padellen
Update 4 januari 2022
Het kabinet en het OMT maken zich grote zorgen om de snelle verspreiding van de
omikronvariant van het coronavirus. Om de verspreiding van het virus te vertragen stelt het
kabinet vanaf zondag 19 december 5.00 uur een harde lockdown in. De maatregelen gelden
voorlopig t/m vrijdag 14 januari. Ook voor de sport heeft dit consequenties.
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. Deze aanvullende richtlijnen voor tennis en padel zijn samengesteld door de KNLTB.
De gemeente kan handhaven op naleving van het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten.
Sport specifieke aanvullingen voor tennis en padel
Gezondheid en veiligheid staan voorop voor onze sporters, leraren en vrijwilligers. Om dit te
kunnen waarborgen worden er ook in deze fase een aantal sport specifieke aanvullingen
gehanteerd voor tennis en padel. Deze aanvullingen zijn een advies van de KNLTB. Op deze
manier kunnen spelers, verenigingen en leraren op een veilige manier sporten.
Update 22 december
Helaas is de interpretatie van de maatregelen m.b.t. de mogelijkheid om te sporten in tweetallen
dinsdagavond 21 december gewijzigd en aangescherpt. De Vereniging van Sport en
Gemeenten (VSG) heeft na overleg gisteren met VWS, NOC*NSF en Platform Ondernemers in
Sport middels een brief aan gemeenten laten weten dat dubbelen niet is toegestaan. Dat heeft
ook consequenties voor trainingen.
Update 3 januari
De Vereniging Sport en Gemeenten, het ministerie van VWS en NOC*NSF hebben de
uitwerking van sporten in tweetallen (bestaande uit twee volwassenen) op 28 december verder
aangescherpt. Er is besloten dat een leraar zich op 1,5 meter afstand slechts op één tweetal
mag richten. De leraar mag zich dus niet verplaatsen van tweetal naar tweetal.
Lockdown
Vanaf zondag 19 december geldt een lockdown. Binnensportlocaties moeten sluiten. Buiten
sporten blijft onder voorwaarden mogelijk van 05.00 tot 17 uur. Vanaf dinsdag 11 januari mogen
kinderen en jongeren tot en met 17 jaar weer tot 20:00 uur buiten sporten. Het clubhuis, de
horeca en kleedkamers zijn gesloten (alleen toiletten mogen toegankelijk blijven).
Hieronder een overzicht van de maatregelen per doelgroep:

Doelgroep
Jeugd
valide sporters
tennis en padel
en rolstoel- en G
tennissers t/m 17
jaar
Volwassenen
valide sporters
tennis en padel
en rolstoel- en Gtennissers vanaf
18 jaar

Trainen
(buiten)
• Leraar aanwezig
• Geen maximale
groepsgrootte

•
•
•

•

Leraar aanwezig
1.5 meter afstand
tot elkaar houden
Tennis: max. 2
spelers per baan
(excl. leraar)
Padel: max. 2
spelers per baan
(excl. leraar)

Vrij spelen
(buiten)
• Tennis en padel:
Geen maximaal
aantal spelers per
baan

•
•
•

1.5 meter afstand
tot elkaar houden
Tennis: max. 2
spelers per baan
Padel: max. 2
spelers per baan

Wedstrijden
(buiten)
• (Officiële) wedstrijden in
teamverband zoals competities en
toernooien zijn niet toegestaan.
• Onderlinge wedstrijden met teams
van de eigen club zijn toegestaan.
•

•

(Officiële) wedstrijden in
teamverband zoals competities en
toernooien zijn niet toegestaan.
Georganiseerde wedstrijden met
teams van de eigen club (interne
competities, clubkampioenschappen
etc.) zijn niet toegestaan.

Uitzondering op het sluiten van sportlocaties zijn trainingen en wedstrijden voor topsporters.

Verenigingen
Maak je vereniging coronaproof
• Maak voor alle leden de gedragsregels en richtlijnen duidelijk. Communiceer via een
mail en/of de website. Hang op het park en in het clubhuis overal duidelijk zichtbaar de
posters met richtlijnen op en zorg waar nodig voor duidelijke looproutes. Gebruik hier
voor de posters uit de toolbox.
• Het clubhuis (horeca) en het terras zijn gesloten. Buiten kan eventueel een afhaalpunt
worden ingezet.
• Kleedkamers en douches zijn gesloten. Het toilet mag open blijven.
• Publiek bij trainingen is niet toegestaan
Tennis- en padelspelers
Veilig de baan op principes
• De vereniging is open voor vrij spelen en trainen van 5.00 tot 17.00 uur en vanaf 11
januari tot 20:00 uur voor jeugd tot en met 17 jaar. Het advies blijft van tevoren een
baan te reserveren, voorkom wachttijden en groepsvorming.
• Wedstrijden zijn niet toegestaan. Jeugd mag onderlinge wedstrijden spelen op de eigen
club.
• Spelers en leraren van 18 jaar en ouder moeten bij het tennissen of padellen 1.5 meter
afstand tot elkaar te houden, zowel op als naast de baan.

Richtlijn voordat je gaat spelen
• Het advies is zoveel mogelijk vanuit huis, digitaal of per telefoon, een baan te
reserveren of af te hangen. Voorkom wachttijden en groepsvorming.
• Neem zoveel mogelijk je eigen ballen mee om te tennissen/padellen en markeer deze.
• Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.
Richtlijnen tijdens het spelen
• Spelers van 18 jaar en ouder moeten tijdens het tennissen of padellen 1.5 meter afstand
van elkaar te houden, zowel op als naast de baan.
• Tennis en padel met 2 volwassenen is toegestaan mits op 1.5 meter afstand.
Leraren
• Er mag buiten training gegeven worden van 05.00 tot 17.00 uur. Vanaf dinsdag 11
januari mag er tot 20:00 uur les worden gegeven aan jeugd tot en met 17 jaar. Lessen
kunnen waar mogelijk worden verplaatst naar een tijdstip overdag of in het weekend.
• Voor trainingen geldt maximaal 2 volwassenen (excl. trainer); meerdere groepen van 2
volwassenen mogen op dezelfde locatie trainen, zolang de groepen duidelijk zichtbaar
met 1.5 meter afstand gescheiden zijn, bijvoorbeeld 2 spelers per baan. De groepen
mogen niet gemengd worden. Een leraar mag zich op 1,5 meter afstand slechts op één
tweetal (bestaande uit twee volwassenen) richten. De leraar mag zich dus niet
verplaatsen van tweetal naar tweetal. Voor jeugd t/m 17 jaar is het wel toegestaan in
grotere groepen te spelen en te trainen. Daar geldt geen maximale groepsgrootte.
• De leraar houdt 1.5 meter afstand tot de leerlingen.
Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Op corona.knltb.nl
vind je altijd de meest actuele versie van de aanvullende richtlijnen.

