
Aanvullende richtlijnen verantwoord 

tennissen en padellen 
 

Tennis- en padelaccommodaties werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling 

van de faciliteiten. Naast de 1,5 meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de 

geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en 

overheden.   

 

Deze richtlijnen zijn een aanvulling op het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten Jeugd, wat 

is samengesteld door NOC*NSF, VSG en alle sportbonden en goedgekeurd door VWS en het 

RIVM. De aanvullende richtlijnen zijn samengesteld door de KNLTB in samenwerking met 

verenigingsfunctionarissen en leraren.  

 

Let op: de gemeente kan handhaven op naleving van het Algemeen Protocol Verantwoord 

Sporten Jeugd. 

 

 

Fase 1 - Jeugd en topsporters  

Fase 1 geldt vanaf 29 april 2020 tot nader order en bestaat uit de volgende doelgroepen: 

• Jeugd, valide sporters tennis en padel en rolstoeltennissers tot en met 12 jaar kunnen 

onder begeleiding buiten tennissen en padellen en hoeven geen 1,5 meter afstand te 

houden; maximaal 6 kinderen per baan. 

• Jeugd, valide sporters tennis en padel en rolstoeltennissers van 13 tot en met 18 jaar 

kunnen onder begeleiding buiten tennissen en padellen indien zij 1,5 meter afstand 

houden; maximaal 4 jongeren per tennisbaan en 2 jongeren per padelbaan.  

• Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13 tot en 

met 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan 

• Topsporters kunnen op een aangewezen trainingslocatie de training hervatten als zij de 

1,5 meter afstand in acht nemen. Klik hier voor meer informatie.  

 

Sportspecifieke aanvullingen voor tennis en padel  

Vanaf het moment dat de tennis- en padelaccommodaties weer (gedeeltelijk) open gaan voor 

publiek staat veiligheid voorop voor onze sporters, leraren en vrijwilligers. Om dit te kunnen 

waarborgen worden er in de eerste periode een aantal maatregelen gehanteerd. De KNLTB zal 

haar leden en verenigingen nadrukkelijk informeren over de (nieuwe) voorwaarden van een 1,5 

meter samenleving. Na goedkeuring van gemeente kan de sportaccommodatie weer open en 

kunnen we jeugd en topsporters weer op een veilige en prettige manier ontvangen op de tennis- 

en padelaccommodaties.  

 

Maatregelen Fase 1: Breedtesport specifiek voor tennis en padel 

Lees eerst goed het Algemene Protocol Verantwoord Sporten Jeugd door. Hieronder worden 

alleen de extra maatregelen specifiek voor tennis en padel genoemd.  

https://knltb.nl/nieuws/2020/04/topsporters-mogen-weer-trainen-in-ntc/


 

Voor de vereniging  

• Bij verenigingen waar dit mogelijk is, moet voor tennissen/padellen vooraf vanuit huis 

digitaal een baan worden gereserveerd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan moet er gebruik 

worden gemaakt van het aanwezige afhangbord (na gebruik schoonmaken) of 

afstemming plaatsvinden via de verantwoordelijke toezichthouder of leraar. 

• Het tennissen/padellen van alle jeugd moet altijd onder toezicht plaatsvinden van een 

leraar of toezichthouder. Denk hierbij ook aan eigen leden die als vrijwilliger de rol van 

toezichthouder op zich kunnen nemen.  

• Bepaal en geef duidelijk aan welke tennis- en/of padelbanen bestemd zijn voor kinderen 

tot en met 12 jaar en jeugd van 13 tot en met 18 jaar. 

• Bij de tennismuur wordt met maximaal twee personen tot en met 12 jaar gespeeld of 

door maximaal 1 persoon in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar. 

• Op de minibaantjes wordt met maximaal 4 personen tot en met 12 jaar gespeeld of door 

maximaal 2 personen in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar. 

• Het clubhuis is alleen open voor gebruik van het toilet (noodgevallen) en voor toegang 

tot het (digitale) afhangbord. De kantine en het terras gesloten. 

 

Voor leraren 

• Bij trainingen voor jeugd tot en met 12 jaar: maximaal 6 kinderen per baan. 

• Bij trainingen voor jeugd 13 tot en met 18 jaar: maximaal 4 jongeren per tennisbaanmen 

2 jongeren per padelbaan.  

• Tussen de trainingen door wordt er 5 minuten pauze gehouden, zodat lesgroepen de 

ruimte en tijd hebben om elkaar af te wisselen. 

• De leraar of de toezichthouder is verantwoordelijk voor de routing van aankomende en 

weggaande jeugd. 

• De leraar draagt plastic handschoenen. 

• De leraar houdt rekening met de afstand tussen de leerlingen bij oefeningen en drills. 

• De betaling van trainingen vindt alleen digitaal plaats. 

• Beperk het gebruik van het aantal trainingsballen per les. 

• Wissel de gebruikte trainingsballen elke dag. Per kleur bal wordt 1 ton gebruikt en voor 

elke groep van dezelfde kleur op dezelfde dag een nieuwe ton. Dit hoeven niet telkens 

nieuwe ballen te zijn. Bij gebruikte ballen moet er minimaal 1 dag tussen zitten voordat 

er weer mee gespeeld mag worden. 

• De leraren (of toezichthouders) vegen de banen met (plastic) handschoenen. 

• Leenrackets worden meteen na gebruik gedesinfecteerd.  

 

Voor sporters en ouders 

• De lessen worden altijd van tevoren ingepland. 

• Bij tennissen en padellen moet er altijd van tevoren online een baan gereserveerd 

worden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan moet er gebruik worden gemaakt van het 

aanwezige afhangbord (na gebruik schoonmaken) of afstemming plaatsvinden via de 

verantwoordelijke toezichthouder of leraar. 

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



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

• Zorg dat kinderen voor het sporten thuis naar het toilet gaan. Alleen in uiterste nood kan 

het toilet op de vereniging worden gebruikt. Spreek hiervoor de leraar of toezichthouder 

aan. 

• Ga tijdens het tennissen/padellen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen). 

• Geef geen high fives. 

• Wissel van baanhelft met de klok mee. 

• Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan. 

• Leenrackets mogen niet rouleren en worden na gebruik meteen gedesinfecteerd. 


