
Beste Tennishal gebruikers,  

 

Gisteravond is door de Sportvereniging Victoria (SV) besloten per direct alle activiteiten op Victoria 

te staken om zeker te stellen dat werd voldaan aan de nieuw gestelde eisen waaronder de eis dat 

niet meer dan 100 personen bij elkaar zouden komen. 

Op verzoek van het Bestuur van de Stichting Tennishal Victoria heeft de SV de situatie opnieuw 

beoordeeld voor de tennishal en is besloten deze vooralsnog open te houden voor training en/of vrij 

spelen. Of u wel of niet gebruik wilt maken van de Hal is vanzelfsprekend volledig uw eigen 

verantwoordelijkheid. Bij twijfel niet naar de hal komen.  

Met dit besluit – dat wij dagelijks zullen evalueren - sluiten wij aan bij het beleid van de KNLTB, 

richtlijnen van het RIVM, en standpunt Gemeente Rotterdam. 

1. De KNLTB (zie https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/) geeft aan 
dat evenementen en competities niet doorgaan, trainingen en vrij tennissen wel. Een 
samenvatting: 
 
De KNLTB volgt het advies en de richtlijnen die vanmiddag zijn afgegeven en sluit zich aan bij 
de oproep van NOC*NSF. Vandaar dat wij nu alle toernooiorganisaties en tennisverenigingen 
oproepen om alle sportevenementen waaronder de competitiewedstrijden en toernooien 
af te gelasten. Deze maatregelen gelden t/m 31 maart in heel Nederland. 
Dit houdt in dat de volgende evenementen niet doorgaan: 
 De (eerste) speeldag van de Rode en Oranje competitie op 22 of  29 maart 
 De eerste speeldag van de KNLTB Voorjaarscompetitie in de regio Zeeland op 28 maart 
 Padel Triple Double Competitie op 29 maart 
 Open Toernooien en Junioren Tour Toernooien  

 

Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen 
sterk te verminderen. Deze oproep ondersteunt de KNLTB en daarom roepen wij iedereen 
op om alle andere clubbijeenkomsten zoals overleggen, vergaderingen, vieringen en 
werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten. Wat betekent dit?  
 KNLTB bijeenkomsten en cursussen tot en met 31 maart zijn geannuleerd zijn  
 Trainingen kunnen gewoon doorgaan, we adviseren maximaal 4 spelers per baan toe te 

laten. Dus 8 spelers op 2 banen met 1 trainer kan ook. 
 Vrij tennissen op de club kan vooralsnog doorgaan, mits de richtlijnen van het RIVM in 

acht genomen worden. 
 Zolang openbare plaatsen waar veel mensen samen komen niet worden afgeraden of 

verboden, kun je leden blijven ontvangen op je club en kan je park en clubhuis open 
blijven. 

Verder verwijzen we voor naar de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot thuisblijven, 
thuiswerken en het bezoeken van evenementen. 
 

2. Er is contact geweest met een beleidsmedewerker van het Sportbedrijf Rotterdam. Daarbij is 
o.a. besproken dat ook zwembaden nog open zijn voor schoolzwemmen en trainingen, maar 
niet voor vrij zwemmen omdat er dan niet gegarandeerd kan worden dat daar niet meer dan 
100 mensen aanwezig zijn. Bij reguliere trainingen en vrij tennissen blijft het maximale 
aantal mensen in de Tennishal daar ver onder. Er is vanuit het Sportbedrijf vooralsnog geen 
bezwaar tegen het openblijven van de Tennishal. 
 

https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/


3. Er is contact geweest met een arts die, ook op grond van de richtlijnen van het RIVM , 
concludeert dat de tennishal vooralsnog open kan blijven. 
 

Aanwijzingen voor gebruik onder eigen verantwoordelijkheid 

Er dient door gebruikers rekening te worden gehouden met de volgende zaken: 

- Het Victoria clubgebouw, inclusief barfaciliteiten, is dicht. Om toegang te krijgen tot de 
tennishal wordt alleen de daarvoor noodzakelijk toegang opengesteld, te weten de 
toegangsdeur die direct toegang geeft tot de tennishal. 

- De verlichting is rechtstreeks gekoppeld aan het reserveringssysteem, de verlichting kan niet 
handmatig worden bediend. 

- Er kan alleen online worden gereserveerd (mede i.v.m. de verlichting). 
- Er zal vanuit de medewerkers van Sportvereniging Victoria geen ondersteuning of support 

(kunnen) worden gegeven. 
- De hal is niet toegankelijk voor publiek, alleen voor spelers en trainers. 
- Er kunnen geen evenementen plaatsvinden in de Tennishal. 

 
Daarnaast dient rekening te worden gehouden en opvolging te worden gegeven aan de volgende 

zaken. 

Hygiënemaatregelen 

Hanteer de volgende hygiënisch maatregelen om een verdere verspreiding van het virus te 

voorkomen: 

a. Geef elkaar bij begroeting geen hand of zoen(en). 
b. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog in plaats van in uw handen. 
c. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na elk gebruik weg. 
d. Was je handen vaak en grondig met warm of koud water en vloeibare zeep. Gebruik waar 

geen water en zeep beschikbaar is, desinfecterende gel om je handen te ontsmetten.  
e. Vermijd contact tussen uw handen en uw gezicht. 

 
Risicogebieden 
 
Thans zijn volgens het RIVM de volgende gebieden aangemerkt als Corona-risicogebieden: 

i) Italië 
ii) Oostenrijk 
iii) Noordrijn Westfalen (Duitsland) 
iv) Madrid (Spanje) 
v) China (inclusief Hong Kong) 
vi) Zuid-Korea 
vii) Iran 

Vermijd contact met mensen die en kom niet naar de hal als u de afgelopen twee weken in een 
risicogebied zijn geweest. 

 
Bijeenkomsten en evenementen 

Vermijd bijeenkomsten en evenementen met meer dan 100 mensen. In Nederland, en dus ook bij 
Victoria, moeten deze worden afgelast.  

 

 

http://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen


Bezoekers 

Ten aanzien van bezoekers bij Tennishal Victoria geldt het volgende: 

A. Bezoekers die de voorgaande twee weken in één van de genoemde risicogebieden zijn 
geweest, krijgen geen toegang tot de Victoria locatie. 

B. De trainer/gastheer/-vrouw van de organiserende bijeenkomst informeert gasten hierover 
vooraf.  

C. De trainer/gastheer/-vrouw vraagt bezoekers dit nogmaals bij aankomst. 
D. Waar mogelijk en wenselijk worden aanvullende maatregelen ondernomen om het risico 

van besmetting te reduceren (denk aan het 5 minuten eerder laten eindigen en 5 minuten 
later beginnen van eventuele lessen om contact tussen verschillende personen te vermijden 
althans te reduceren. Het aantal aanwezige mensen in de tennishal en omgeving tot een 
minimum beperken etc.). 

 

De ontwikkelingen worden vanzelfsprekend gevolgd en het is dus mogelijk dat aanvullende 

maatregelen worden afgekondigd. 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans Roosenstein, 

Penningmeester Stichting Victoria Tennishal 


