
 

 
 
 
 
Extra maatregelen n.a.v. persconferentie op dinsdag 13 oktober 2020 

 
Het kabinet heeft dinsdagavond een extra set maatregelen afgekondigd om het aantal Corona-
besmettingen zo snel mogelijk te kunnen verminderen. Voor tennis en padel is het ook duidelijk. 
Om het aantal reisbewegingen, het sociale verkeer en het aantal contacten tussen mensen te 
verminderen, zijn onderstaande extra maatregelen door de KNLTB bevestigd: 

 
 de KNLTB Competitie 2020 is per direct te beëindigd, zowel voor de jeugd als de 

senioren. Eredivisie Heren gaat nu ook niet door. 
 Reguliere open toernooien en Junioren Tour Toernooien kunnen niet doorgaan. 
 Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen op de eigen vereniging, zowel buiten 

als binnen in de hal. 
 De maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is excl. 

trainer). 
 Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten. 
 Publiek is niet toegestaan. 

 
De maatregelen gaan per woensdag 14 oktober om 22.00 uur in.  
 
Dubbelen  
Dubbelen bij tennis en padel kan mits altijd doorlopend op 1,5 meter afstand op de 
baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar  
individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 
1,5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie  
van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de  
baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op  
een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Het  
besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering. 
 
Geen interne competities en rackettrekken 
Georganiseerde wedstrijden voor groepen volwassenen vanaf 18 jaar zijn niet  
toegestaan. Dus geen interne competities en rackettrekken. Een onderling partijtje  
spelen kan wel. Dit houdt in dat er vooraf een baan wordt gereserveerd en na het  
spelen direct het park wordt verlaten. Neem je verantwoordelijkheid en zoek de  
grenzen niet op. 
 
In overleg met NOC*NSF zijn/worden de richtlijnen voor tennis en padel verder  
uitgewerkt en de meest gestelde vragen en antwoorden zijn te vinden op 
https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/veelgestelde-vragen/ . 
 
Onze gezondheid staat voorop en we moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Houd je 
dus aan bovenstaande maatregelen! 

 
Voor meer informatie kijk dan op https://corona.knltb.nl/nieuws/2020/10/corona-update-
competities-stopgezet-vrij-spelen-en-training-blijft-mogelijk/  
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Online afhangen 
De afgelopen weken hebben we gemerkt dat het online afhangen met minder goed weer, heeft 
geleid tot teleurgestelde leden die netjes online op een gravelbaan hadden afgehangen, maar die 
door (veel) regen niet bespeelbaar was. Omdat je dan al online hebt afgehangen, kun je niet nog 
een keer een andere baan in het clubhuis afhangen voor dezelfde avond. Dus hebben we in 
overleg met Raymond besloten dat alleen de smashcourt banen online kunnen worden 
afgehangen en dat de gravelbanen in het clubhuis op het scherm op de avond zelf kunnen 
worden afgehangen. 
 
Toegang Van der Endehal 
De toegang van baan 1+2 (dichtst bij de kantine) is bij de deur van het terras bij de hal. Deze deur 
was voor de corona-periode gesloten. De toegang van baan 3+4 is via de deur halverwege de hal. 


