
Corona protocol ARTV (Versie 25 mei 2020) 
 
Uitgangssituatie 
Met ingang van 29 april 2020 is het toegestaan de buitensport-accommodaties te openen 
voor de jeugd/jongeren in de leeftijd tot en met 18 jaar.  Vanaf 11 mei 2020 is dit toegestaan 
voor leden > 19 jaar. Vanaf 25 mei 2020 is er van de gemeente akkoord voor het dubbel spel 
> 19 jaar. ARTV heeft hiervoor dit Coronaprotocol  opgesteld met daarbij de uitgangspunten 
van: 

- het ‘Protocol verantwoord sporten (versie 3) van NOC NSF en Vereniging Sport en 
Gemeenten 

- de ‘Aanvullende richtlijnen tennis en padel’ van de KNLTB (fase 2b, 20 mei 2020). 
Dit protocol is goedgekeurd door de gemeente Wijdemeren. Het protocol wordt aangepast 
zodra voornoemde regels, protocol en richtlijnen wijzigen. Ook kunnen opgedane ervaringen 
een reden zijn om dit Protocol aan te passen.  
  
Hieronder een beschrijving van de genomen actiepunten: 
 
Algemeen: 
  

· Vanuit het bestuur is er een corona-aanspreekpunt aangewezen, namelijk onze 
secretaris: Willeke Mennen, willeke@itcures.nl, tel: 06-22604000.   

 

· De algemene verscherpte hygiëne maatregelen zijn door de KNLTB samengevat in 
een overzichtelijk A4. Deze regels hangen op het hek bij de ingang, het hek naar 
de tennisbaan, op het raam bij het clubhuis en op het prikbord in de hal van het 
clubhuis. 

 

· Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt (ook voor kinderen) nog 
steeds: blijf thuis. (zie ook onderaan protocol) 

 

· De kantine blijft gesloten. Alleen de toegang tot de toiletten wordt toegestaan. 
 

· De wastafels bij de toiletten zijn voorzien van papieren afdroog oplossingen. Er 
zijn handzeeppompjes in onze twee toiletruimtes aanwezig.  

 

· Er zijn desinfectiedoekjes aangeschaft die in de kleine tussenruimte (ingang 
gebouw en ingang toiletruimte) beschikbaar zullen zijn voor onze leden om 
daarmee aangeraakte voorwerpen (zoals deurklinken) schoon te kunnen maken. 
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Doelgroep Trainen Vrij spelen 

Jeugd tm 12 jaar Trainer aanwezig 
Geen maximale 
groepsgrootte 

Niet toegestaan 

Jeugd 13-18 jaar Trainer aanwezig 
Nemen 1,5 meter regel in 
acht 
Maximaal 4 spelers per 
baan 

Toezichthouder aanwezig 
(= ouder). Nemen 1,5 
meter in acht. Max. 4 
spelers per baan. 

Volwassenen (>19 jaar) Trainer aanwezig 
Nemen 1,5 meter regel in 
acht 
Max 4 spelers per baan 

Zonder toezichthouder 
Nemen 1,5 meter in acht 
Maximaal 4 spelers per 
baan  
 

 
 
Tennis voor leden > 19 jaar 
 

• Volwassen van 19 jaar en ouder mogen vanaf 25 mei 2020 enkel- en 
dubbelspel vrij spelen; zonder toezichthouder 

 

• Vooraf een baan reserveren. Het is niet toegestaan op het park aanwezig te 
zijn zonder reservering van een baan. 

 

• Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze.  

• Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.  

• Wissel van baanhelft met de klok mee. 

• Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.  

• Ga na het spelen direct naar huis 

• Om groepsvorming te voorkomen zijn spelers maximaal 5 minuten voor 
aanvang aanwezig en verlaten zij het park direct na het spelen van de 
wedstrijd. 

• Houd ruimte bij het betreden en verlaten van de banen (1,5).  

•  officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. 
 

• Lessen voor > 18 jaar starten woensdag 13 mei 2020. 
 

Jeugdtennis t/m 18 jaar. 
Lessen voor de jeugd: 

 

· We starten vanaf 4 mei 2020 met de lessen vanuit RG Sports voor jeugdleden. 
 

· In het schema staat het maximaal aantal jeugdleden op de baan tijdens lessen en 
vrij tennis. 

 



· Tijdens de lessen is de leraar de toezichthouder die de corona maatregelen kan 
handhaven. Vanuit RG sports is dat  
Jelle van Koutrik,  jelle.vankoutrik@rgsports.nl,  0642026141. 

 
· Jeugdleden zijn maximaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig. 

 
· Na afloop van de les verlaten zij gelijk het terrein. 
 

· Jeugdleden houden 1,5 meter afstand van de tennisleraar. De leeftijdsgroep 13 
t/m 18 jaar bewaren ook 1,5 meter afstand tot elkaar tijdens de tennis. 

 
· Ouders zijn niet toegestaan op het park. Indien nodig brengen zij hun kind tot aan 

het hek en gaan dan gelijk weer weg. Bij ophalen blijven zij op het parkeerterrein 
buiten het hek. 

 

· Houd afstand bij het betreden en verlaten van het terrein.  
 

· Vrij tennissen voor jeugd t/m 12 jaar staan wij voorlopig nog niet toe. Leeftijd 13-
18 jaar alleen vrij tennis in aanwezigheid van een ouder als toezichthouder.  

  
  
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen  

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop  

• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen 

hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

 • 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;  

• 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); 
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