
Corona protocol 
TV Slagharen e.o. 
 
Basis aan dit document vormen de afspraken; wet en regelgeving, vanuit de Gemeente Hardenberg, 
RIVM en de KNLTB. Het basisstappenplan van de KNLTB is leidraad voor dit document. 
 
Afgelopen woensdagavond 6 mei ontvingen we positief nieuws rondom de tennissport, we mogen 
weer de banen betreden. Vooralsnog wel met richtlijnen. Ze komen hieronder aan bod. Om de banen 
te mogen gebruiken dient er gebruik gemaakt worden van het online afhangsysteem waarbij je een 
baan reserveert.  
Dit afhangen hoeft niet gedaan te worden voor de toss avonden en trainingen. Banen reserveren kan 
op de volgende site: https://tvslagharen.knltb.site.  Dit is onze nieuwe website, maandag of dinsdag 
zal dit de officiële site worden tvslagharen.nl. Vanwege alle ontwikkelingen laten we jullie alvast 
eerder kennismaken met de nieuwe site. 
 
Het afhangen kan ook door gebruik te maken van de officiële KNLTB club app, download deze handige 
app op je mobiele telefoon en gebruik het afhangsysteem. Alle tennisverenigingen in Nederland 
mogen deze app met koppeling naar de website en het afhangsysteem de komende drie maanden 
kosteloos gebruiken. Graag horen we jullie bevindingen t.a.v. deze app. 
 

Fase 2 kenmerken 
Jeugd tot en met 12 jaar 
- Training toegestaan, geen maximale groepsgrootte. 
- Vrij Spelen toegestaan, enkel en dubbel toegestaan. 
- Zonder in achtneming 1,5m afstand 
Jeugd vanaf 13 jaar tot en met 18 jaar 
- Training toegestaan, maximaal 4 personen per baan. 
- Vrij spelen toegestaan, enkel en dubbel toegestaan . 
- Met in achtneming 1,5 meter afstand. 
Volwassenen vanaf 19 jaar 
- Training toegestaan, maximaal 4 personen per baan 
- Vrij spelen toegestaan, max 2 spelers per baan (!) (per 1 juni wellicht 4 per baan). 
- Gezinnen/partners mogen wel dubbelen met bijv. andere partners/gezinnen vanuit een zelfde 
huishouden. 
- Met in achtneming 1,5 meter afstand. 

 
 
KNLTB CLUB APP, Hoe werkt dit? 
Vrij spelen mag alleen wanneer van 
tevoren gereserveerd is via de site of 
de KNLTB club app; kun je 
downloaden voor op je mobiel of 
tablet.  
 
Doe dit door vanaf je mobiele 
apparaat naar de app store te gaan 
en zoek op KNLTB, de app kun je 
herkennen aan het plaatje hier 
rechts. 
 

https://tvslagharen.knltb.site/


Hoe kun je inloggen?  
Ga na het downloaden van de app eerst onze vereniging 
openen door te zoeken op T.V. Slagharen. 
Op zaterdag 8 mei hebben alle leden een welkomstmail met 
wachtwoord in hun mailbox ontvangen in de mailbox die jij bij 
lidmaatschap hebt opgegeven, heb je niets ontvangen of lukt 
het niet, vraag je tennismaatje of stuur een mail naar 
info@tvslagharen.nl of een stuur een app naar 0652070614 
zodat je z.s.m. geholpen kan worden. 
 
Zodra je inlogt met je clubnummer (deze heb je in de mailbox 
gehad bij je welkomstmail) en het bijgevoegde wachtwoord 
kun je inloggen. Je bent dan meteen in je eigen omgeving 
waarbij je banen kunt reserveren, verenigingsnieuws kunt 
lezen, onze sponsoren kunt bekijken, etc..  
 

Via de SITE 
Dit kan door te gaan naar https://tvslagharen.knltb.site (vanaf 12 mei www.tvslagharen.nl). Op de site 
kun je inloggen door op “reserveer een baan te drukken”, je komt dan ook in jouw eigen omgeving 
waarbij je toegang hebt tot je gegevens en waar je ook je bondsnummer, bardiensten, etc. kunt 
bekijken. Je toernooi resultaten worden hier ook aan gekoppeld. 
 

 
 
 
Via beide reserveringsmanieren geldt dat één persoon kan reserveren voor beiden, je ontvangt na 
reservering standaard een mailtje in je mailbox met bevestiging van je reservering. 
 
Veel succes met reserveren. 
 

Tennistrainingen voor volwassenen 
De jeugdtrainingen zijn zoals bekend reeds opgestart. Sven en Svenja komen z.s.m. voor de senioren 
met de trainingsplanning. Degenen die zich opgegeven hebben voor de training, zullen persoonlijk 
bericht ontvangen. Heb je je nog niet opgegeven en wel interesse, bel of mail Sven of Svenja; het 
telefoonnummer kun je op de nieuwe site vinden. 
 

Vrij spelen 
Vrij spelen mag alleen in ENKEL vorm met 2 personen per baan. DUBBEL spel is alleen toegestaan 
wanneer een koppel directe familie van elkaar is. 

https://tvslagharen.knltb.site/
http://www.tvslagharen.nl/


 

Aanvullende richtlijnen 
• De Kleedkamers en Clubgebouw blijven GESLOTEN. 
• Neem je EIGEN materiaal mee zoals ballen, bidons 
• Ga NIET naast elkaar op het bankje zitten wanneer je geen familie van elkaar bent 
• Geef GEEN High Fives 
• Wissel van baanhelft met de klok mee en gebruik NIET de scoreborden 
• Op het park hangen de richtlijnen, volg deze alstublieft op en neem je verantwoordelijkheid in  

het belang van ons allen. Toezichthouders van de Gemeente Hardenberg en de vereniging 
zullen hierop toezien. 

 

Meer informatie  
Op de site van de KNLTB kun je meer informatie vinden rondom de Corona maatregelen binnen de 
tenniswereld. Kijk daarom gerust op https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/  
 

Veel gestelde vragen 
Een aantal veel gestelde vragen willen we met jullie delen, wat meteen ook informatie geeft over evt. 
doorgang van verenigingsactiviteiten. 

1. Zijn onderlinge wedstrijden zoals bijv. de toss nog toegestaan op de vereniging? 
Ja, dit is toegestaan. Met inachtneming van de algemeen geldende regels en aansluitend op de overige 
richtlijnen is het organiseren van interne recreatieve wedstrijdvormen (zonder DSS en niet club 
overstijgend) mogelijk op de vereniging. 

2. Aan welke voorwaarden moeten we voldoen om interne wedstrijden te organiseren? 
Deelnemers moeten zich van te voren opgeven en de wedstrijden worden op tijd gespeeld. Om 
groepsvorming te voorkomen zijn spelers maximaal 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd 
aanwezig en verlaten zij het park direct na het spelen van de wedstrijd. 

3. Mag het clubhuis open? 
Het clubhuis is in principe niet geopend. De toiletten zin wel toegankelijk voor leden. Van kleedkamers 
en douches kan voorlopig nog geen gebruik worden gemaakt.  

4. Wanneer mag het clubhuis en terras weer geopend worden? 
De KNLTB is nog in overleg met NOC*NSF en het ministerie van VWS over de regeling voor terrassen en 
clubhuizen. Zodra duidelijk is wat dit voor tennisvereniging betekent, zullen we je hierover informeren. 

5. Mogen spelers na het tennissen nog op het park blijven? 
Nee, na afloop van het spelen moeten spelers meteen het park verlaten. 
 
 
 
Bestuur TV Slagharen 
Vastgesteld op: 9-5-2020 te Slagharen 
 

https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/

