
Tips en adviezen voor de organisatie van de 

KNLTB Competitie 2020  
 

Vanaf 1 juli mogen er weer wedstrijden georganiseerd worden. Het is belangrijk om eerst het 

protocol verantwoord Sporten van NOC*NSF én de aanvullende richtlijnen en adviezen voor 

tennis en padel fase 4 te lezen alvorens te starten met de praktische invulling. 

 

Hieronder vind je een aantal praktische tips en handige adviezen voor het organiseren van de 

KNLTB Competitie 2020 binnen de 1.5 meter samenleving op jouw vereniging. Mogelijk zijn niet 

alle tips voor jouw vereniging goed toepasbaar, maar kun je met een aantal tips wel jouw 

voordeel doen. 

 

Accommodatie 

• Om de capaciteit van de kantine te vergroten, kan er eventueel een tent of overkapping 

over het terras worden gemaakt (check dit wel bij de gemeente). Denk ook aan het 

gebruik van heaters en/of vuurkorven. 

• Mogelijk kun je de capaciteit van de kantine uitbreiden door de hal, vergaderzalen of de 

bestuurskamer te gebruiken. 

• Breid het terras uit door tafels en stoelen op andere plaatsen neer te zetten. Denk hierbij 

aan het grasveld, parkeerterrein etc. 

• Plaats extra banken (stoelen) op de banen zodat er indien gewenst een eigen bank of 

stoel gekozen kan worden, bijvoorbeeld voor dubbelspel of coachen. 

• Is er buiten een waterkraan aanwezig, zorg dan dat deze aangesloten is zodat spelers 

niet naar binnen hoeven om water te halen. 

• Inventariseer de aanwezige tafels en stoelen zodat ieder team kan zitten om een 

drankje te doen. 

 

Voorafgaand aan de competitie(dag) 

• Zorg dat aanvoerders vooraf de specifieke maatregelen van de thuisclub sturen naar de 

aanvoerder van het bezoekende team. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 

maximumaantal teamleden. 

• Tijdens de KNLTB Competitie 2020 mogen wedstrijden onder bepaalde voorwaarden in 

onderling overleg uitgesteld worden. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen bij het 

reguleren van het aantal teams bij thuiswedstrijden. 

• Maak zoveel mogelijk gebruik van variabele aanvangstijden bij de competities waar dit 

toegestaan is. 

• Tenniskids Rood en Oranje: 

o Gebruik indien mogelijk extra banen de drukte te verspreiden. 

o Zoek een rustige plek uit voor het aanmelden van deelnemers, maar die wel 

duidelijk zichtbaar is. Trek een streep voor de laptop zodat kinderen afstand 

houden. 

o Begeleiders op de baan om te helpen tellen zijn toegestaan, mits op 1.5 meter. 



 

Tijdens de competitie(dag) 

• Het registreren en het doen van een gezondheidscheck van toeschouwers is volgens de 

algemene richtlijnen nodig als je buiten meer dan 250 personen verwacht of binnen 100 

personen.  

• Laat alle teams op zoveel mogelijk banen beginnen om de speeldag te versnellen. Start 

bijvoorbeeld met vier singles of twee dubbels. 

• Zorg dat teams met een half uur verschil in tijd aankomen. Zodra het eerste rondje koffie 

is afgelopen komt er een nieuw team aan. 

• Zorg dat de ‘borreltijd’ een eindtijd heeft als er nog andere teams van de banen komen 

die ook van het clubhuis of terras gebruik willen maken. 

• Reserveer per team een vaste tafel. 

• Bepaal bij regen vooraf welk(e) team(s) je eventueel direct naar huis gaat sturen indien 

er te weinig ruimte in het clubgebouw is. 

• Bel de tegenstanders meteen op dat ze later mogen komen indien er sprake is van 

regen of mogelijke uitloop. 

• Geef spelers de ruimte om veilig de baan af te komen door iets meer tijd tussen de 

wedstrijden te plannen bij baanwisselingen. 

 

Horeca  

Sinds 10 augustus is het verplicht in het clubhuis, de kantine en op het terras, zowel binnen als 

buiten: 

• Te werken met reserveringen (vooraf of ter plekke) 

• Moeten gasten een vaste zitplaats hebben (volgens de 1.5 meter regels). Zorg daarom 

dat alle teams een plek op het terras/ in het clubhuis toegewezen krijgen. 

• Is het verplicht gasten te vragen zich te registreren zodat de GGD een grondig bron- en 

contactonderzoek kan doen in het geval van een besmetting. Daarvoor kun je 

bijvoorbeeld gebruik maken van een registratieformulier, zoals op papier (Voorbeeld 

registratieformulier KHB); 

• Moeten de vragen van de corona-gezondheidscheck zijn gesteld. Dit geldt dus voor 

spelers, begeleiders en toeschouwers die gebruik willen maken van de 

horecagelegenheid in het clubhuis of op het terras. 

Dit geldt zowel voor de verenigingen en centra met een volledige horecavergunning als voor de 

para-commerciëlen, waarbij de horeca op de sportaccommodatie geen hoofdactiviteit is maar 

ondersteunend. Stem met de horeca-eigenaar/ barcommissie af hoe dit op jouw park geregeld 

wordt.  

https://cdn.khn.nl/media/Corona/Documenten/Registratie-contactgegevens-bron-en-contactonderzoek.pdf
https://cdn.khn.nl/media/Corona/Documenten/Registratie-contactgegevens-bron-en-contactonderzoek.pdf
https://cdn.khn.nl/media/Corona/Documenten/20200708_Gezondheidscheck_vragen_NL.pdf

