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PROTOCOL VOOR TENNIS- & PADELKAMPEN 
DD 8/06/2020 

 

1. PROTOCOL VAN SPORT VLAANDEREN VOOR SPORTKAMPEN 

Op basis van het ministerieel besluit van 5/06/2020 maakte Sport Vlaanderen een protocol op voor de organisatie van de 
sportkampen. Deze maatregelen werden opgelegd vanuit het ministerieel besluit van 5/6/2020 en dienen hoe dan ook 
gevolgd te worden. 

2. RICHTLIJNEN VAN TENNIS VLAANDEREN VOOR SPORTKAMPEN 

Onderstaande regels zijn richtlijnen voor de organisatie van tennis- en padelkampen op basis van het protocol van Sport 
Vlaanderen. 

2.1. DEELNAME EN INSCHRIJVINGEN VOOR TENNIS- EN PADELKAMPEN 

 Inschrijven, betalen en formulieren voor mutualiteiten doorsturen, gebeurt digitaal. 
 Voorzie van iedere deelnemer een ingevulde ‘medische fiche’ (dit is geen medisch attest) met volgende informatie: 

persoonsgegevens, contactgegevens ouders, gegevens huisarts, specifieke/noodzakelijke info over de gezondheid 
kind/jongere en toestemming van de arts als de deelnemer tot de risicogroep behoort en toch kan deelnemen. De 
‘medische fiches’ blijven op ieder moment beschikbaar en worden minstens 1 maand na de stage bijgehouden in het 
kader van corona-tracing.  

 Kinderen, jongeren of begeleiders die ziek zijn/waren (o.a. symptomen in de voorbije vijf dagen) of tot een 
risicogroep behoren waarvoor geen toestemming werd gegeven, kunnen niet deelnemen. 

 De club houdt dagelijkse aanwezigheden (inclusief trainers/begeleiders en externen) bij via een register. Indien er 
meerdere bubbels zijn worden de aanwezigheden per bubbel geregistreerd. 

 De ouders geven contactgegevens op, waarop ze permanent bereikbaar zijn in geval van ziekte.  
 Vraag voor aanvang van de stage naar het niveau van de deelnemers, in geval er meerdere bubbels moeten gecreëerd 

worden. 

2.2. ORGANISATORISCHE MAATREGELEN VOOR DE CLUB EN TRAINERS 

De club en trainers maken een goede voorbereiding die op voorhand wordt besproken met alle trainers en 
betrokkenen. 

2.2.1 Contactbubbels voor deelnemers, trainers en externen 

 Deel de deelnemers van het kamp in in contactbubbels van maximaal 50 personen. Trainers, begeleiders en externen 
(bijvoorbeeld barpersoneel die eten en drank bedienen, aanwezige clubverantwoordelijken die mee instaan voor een 
goed verloop,…) behoren ook tot de bubbel.  

 Enkel indien de club en trainers voldoende voorzieningen hebben, kunnen meerdere bubbels worden gemaakt. In dat 
geval, geldt de regel van ‘bubbeldistancing’: geen gezamenlijke activiteiten en contact tussen verschillende bubbels.  
Indien meerdere bubbels zich in dezelfde indooraccommodatie bevinden, wordt er een fysieke scheiding aangebracht 
(bijvoorbeeld via verkeerslint of Kids Toer lint). 

 Clubmedewerkers (incl. barpersoneel) die in contact komen met meerdere bubbels, dragen verplicht een 
mondmasker. 

 Infrastructuur:  
o Het is mogelijk om dezelfde terreinen en ruimtes (bv. cafetaria voor lunch en pauze) met verschillende 

bubbels te gebruiken mits shiften en tussentijdse reiniging.  
o Ook in geval van regenweer moeten de verschillende bubbels gescheiden kunnen blijven. Indien de 

clubaccommodatie dit niet toelaat, wordt er gekozen voor maximaal 1 bubbel van max. 50 personen.  
 Deel didactisch materiaal en tennisballen per bubbel op. Vermijd het gemeenschappelijk gebruik door verschillende 

bubbels. 
  

https://www.sport.vlaanderen/media/13718/protocol-voor-sportkampenkinderen.pdf
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2.2.2 Brengen en halen van deelnemers/onthaal 
Maak goede afspraken met de ouders omtrent het brengen en ophalen van de deelnemers: 

 Het brengen van de kinderen gebeurt volgens het Kiss & Ride principe: 
o Kinderen nemen afscheid van de ouders op een veilige plek aan de inkom van de club. 
o De organisatie voorziet voldoende begeleiding van de inkom van de club naar het onthaal van de bubbel 

door één of meerdere personen. Deze personen dragen een mondmasker. 
o De inkom van de club wordt zoveel mogelijk vrij gehouden zodat de social distance gegarandeerd kan 

worden. 
 Ophalen van de kinderen gebeurt met volledige inachtneming van de social distance tussen ouders onderling of 

tussen ouders en begeleiding. Op basis van de infrastructuur en aantal deelnemers kan de club volgende  
maatregelen nemen: 

o Aangebrachte markeringen (met voldoende afstand) waar ouders hun kinderen kunnen opwachten; 
o Spreiding van tijd waarop groepen afsluiten; 
o Kinderen verspreid naar de ouders laten gaan. 

 Zowel bij het brengen als ophalen van de kinderen worden de ouders sterk verzocht om niet te blijven rondhangen op 
de club. 

 Opvangtijd voor en na de stage kan enkel georganiseerd worden indien kinderen in hun bubbel blijven en aan de 
voorschriften kan worden voldaan. 

 

2.2.3 Noodprocedures en permanentiesysteem 
Er wordt een noodprocedure voorzien door de organisatie. Wat houdt dit in? 

 Er wordt een tijdelijke quarantaineruimte voorzien bij vermoeden van besmetting. 
 Zieke deelnemers verlaten het kamp. De ouders worden onmiddellijk gecontacteerd om de deelnemer verplicht op te 

halen. 
 Duid minimum 1 persoon aan binnen elke bubbel die bij vermoeden van besmetting de taak op zich neemt om zich 

over de zieke te ontfermen en de nodige stappen te ondernemen.  
 De club heeft nauw contact met een arts die kan ingezet worden (o.a. voor adviezen over verdere stageverloop) bij 

vermoeden van coronabesmetting. 

2.2.4 Communicatie over de maatregelen 

 Alle betrokkenen van het tennis- en/of padelkamp (deelnemers, ouders, trainers, begeleiders, barpersoneel, ...)  
worden geïnformeerd over de regels en genomen maatregelen.  

 Er worden duidelijke afspraken gemaakt met alle deelnemers van het tennis- en/of padelkamp omtrent de genomen 
maatregelen.  

2.3. HYGIËNE 

 Handen reinigen gebeurt minimaal op het einde van elke activiteit, voor en na de maaltijden, pauzes en bij 
toiletbezoek.  

 De club zorgt dat er voldoende handgels en ontsmettingsmateriaal aanwezig zijn op verschillende plaatsen 
(terreinen, toilet, eetruimte).  

 Hoesten of niezen moet in de elleboog, zakdoeken mogen maar 1x gebruikt worden. De club voorziet papieren 
zakdoeken. 

 Mondmaskers worden buiten contactbubbels door +12 gebruikt conform de globale richtlijnen.  
 Wondverzorging gebeurt met mondmasker en eventueel handschoenen. 
 Alle contactoppervlakken (tafels, stoelen, toiletten, klinken, didactisch materiaal, …) worden regelmatig gereinigd. 
 Rackets kunnen worden ontleend, mits ze door dezelfde kinderen de hele dag worden gebruikt en op het einde van 

de dag worden gereinigd. 
 Indien er noodgedwongen lange tijd in een binnenruimte wordt geschuild voor de regen, verlucht je regelmatig de 

ruimte. 
 Breid jullie EHBO koffer uit met volgende zaken: 

o MUST HAVES: handschoenen, alcoholgel, koortsthermometer + ontsmettingsmiddel, mondmaskers (hier 
wegwerp) > steeds 1 voor de zieke en 1 voor de verzorger. 

o AAN TE RADEN: face shields/veiligheidsbril (aan te raden bij +12-jarigen), contactloze thermometer,    
afzonderlijke EHBO-koffers per contactbubbel. 
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2.4. FYSIEK CONTACT 
Vermijd indien mogelijk elk fysiek contact. Enkel occasioneel fysiek contact kan worden toegestaan in volgende gevallen 
mits dragen van mondmasker: 

 Insmeren van jonge kinderen (-12 jarigen) met zonnecrème; 
 Verzorging van gekwetste kinderen met gebruik van handschoenen. 
 

2.5. AARD VAN DE ACTIVITEITEN 

 Uitstappen (bijvoorbeeld Kids Toer, speelplein, …) waarbij de contactbubbel in contact komt met anderen en/of 
andere bubbels, worden zoveel mogelijk vermeden.  

 Een competitiestage gelinkt aan een Ethias Tour kan enkel doorgaan indien de spelers en begeleiders alle 
voorschriften in acht kunnen nemen. 

o Voor verplaatsingen met de wagen/bus dient iedereen 12+ een mondmasker te dragen. 
o Check hiervoor ook het competitie protocol voor competitie. 

 Buitenlandse stages kunnen enkel indien de locatie niet verder dan 150 km in vogelvlucht verwijderd is van de grens. 
Hiervoor kunnen nog steeds de regels van dit protocol gelden maar men moet ook rekening houden met de 
coronaregels die van toepassing zijn in dat land en de locatie waar men verblijft. 

 De activiteiten tijdens het kamp worden zoveel mogelijk in de buitenlucht georganiseerd. Men spreidt daarbij de 
bubbels over de maximale capaciteit van het terrein (al dan niet uitgebreid met extra speelruimte/infrastructuur). 
Activiteiten met fysiek contact tussen de bubbels is niet mogelijk. 

 Er wordt gerekend op het gezonde verstand van trainers en begeleiders bij de keuze van activiteiten. Activiteiten 
met intens contact tussen personen worden beter vermeden om versnelde besmetting binnen de bubbel te 
voorkomen. Kinderen onder 12 jaar mogen onderling occasioneel fysiek contact hebben, bij +12 heeft de begeleiding 
aandacht voor de aard van de activiteit (licht contact tussen deelnemers kan, zeer intensief contact is niet aan te 
raden). 

 Trainers en begeleiders zijn zich bewust van de impact die vermoeidheid heeft op het immuunsysteem van 
deelnemers. We vragen om hiermee rekening te houden en zowel voor de deelnemers als voor zichzelf voldoende 
rust in te bouwen. 
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3. CHECKLIST VOOR DE ORGANISATOREN VAN TENNIS- EN PADELKAMPEN 

3.1. CHECKLIST VOOR DE VOORBEREIDING VAN DE STAGE: 

 Indien meer dan 1 bubbel worden de deelnemers op voorhand ingedeeld in bubbels. 
 Maak een contactlogboek aan (i.f.v. de aanwezigheden). 
 Verzamel van iedere deelnemer een ‘medische fiche’.  
 Voorzie een veilig onthaal aan de inkom van de club (cfr. Kiss & Ride principe). 
 Neem maatregelen voor een veilig afhaalmoment van de kinderen. 
 Informeer alle betrokkenen, het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is (deelnemers, trainers, poetspersoneel, 

bar, ouders, …).   
 Bereid het programma goed voor. 
 Houd jullie aan de voorgeschreven regels (bubbeldistancing, fysiek contact, materiaalontsmetting, …). 
 Breid jullie EHBO koffer uit en voorzie voldoende hygiënisch materiaal.  

 

3.2. CHECKLIST BIJ DE START VAN DE STAGEDAG 

 Zorg voor voldoende begeleiding aan de inkom van de club i.f.v. het onthaal. 
 Maak goede afspraken met de deelnemers van de stage (indeling bubbels, materiaal, contact met andere bubbels, 

locaties die worden vermeden, persoonlijke hygiene, melden van ziek worden,…). 
 Aanwezigheidsregisters en contactenlogboek per bubbel worden per dag(deel) bijgehouden. 

3.3. CHECKLIST TIJDENS DE STAGEDAG 

 Contact met externen wordt vermeden. 
 Clubmedewerkers (incl. barpersoneel) die in contact komen met meerdere bubbels, dragen verplicht een 

mondmasker. 
 Kinderen gebruiken enkel hun eigen racket. Kinderen die rackets ontlenen, gebruiken dezelfde racket gedurende de 

hele dag. Op het eind worden alle ontleende rackets gereinigd. 
 Er is bij elke bubbel op ieder moment een stage verantwoordelijke aanwezig die de noodprocedure kan opstarten 

indien nodig. 
 Bij vermoeden van besmetting, volg de noodprocedure nauwgezet op. 

3.4. CHECKLIST NA DE STAGEDAG 

 Zorg voor voldoende begeleiding om het afhalen van de kinderen volgens de maatregelen te laten verlopen. 
 Hou met de begeleiders een dagelijkse briefing om o.a. de maatregelen te evalueren (met bewaking van social 

distance). 
 Hou de deelnemerslijst gedurende 1 maand bij na de stage in geval het tracing centrum hiernaar zou vragen.  
 Ontsmetten van geleende rackets en didactisch materiaal op het eind van de dag. 

3.5. CHECKLIST NA DE STAGE 

 Indien er een besmetting was tijdens de stage, raad je de deelnemers aan om na de stage gedurende 1 week geen 
bezoek te brengen aan mensen uit de risicogroep. 
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