
Sporten zonder 
zorgen

Je huid goed insmeren met zonnebrandcrème helpt bij het voorkomen 
van huidkanker. Daarom pakt de KNLTB dit probleem actief aan in 
samenwerking met CareLyn en KWF Kankerbestrijding door insmeren 
met zonnebrandcrème voor alle tennissers mogelijk te maken.

Maar hoe krijg je dit voor elkaar bij tennisclubs? Wat doet het met het gedrag van tennissers wanneer er 
een zonnebrandcrème dispenser beschikbaar is op de club? Om deze ervaring en kennis op te doen heeft 
de pilot “Zonveilig Tennissen” de afgelopen acht weken gedraaid bij een divers aantal tennisclubs.

“Zowel de spelers als de staf zijn ontzettend blij 
en tevreden met de dispenser op het Nationaal 

Trainingscentrum in Amstelveen. Het is hierdoor erg 
gemakkelijk om je in te smeren en je vergeet het 

minder snel. De zonnebrandcrème smeert makkelijk 
en is niet vervelend tijdens het tennissen”

- Aldo Hoekstra, NTC Amstelveen

Pilot Zonveilig Tennissen
Om praktische ervaring en kennis op te doen over het gebruik 
van zonnebrandcrème, tijdens het tennissen, is bij een 
tiental tennisverenigingen door heel Nederland de CareLyn 
zonnebrandcrème dispenser uitgebreid getest. Directeur Arjan 
Gundlach: “We willen dat insmeren met zonnebrandcrème net zo 
vanzelfsprekend wordt als het wassen van je handen met zeep 
of desinfectie.” “Veel mensen realiseren zich niet dat verbranding 
door de zon op jonge leeftijd op latere leeftijd huidkanker kan 
veroorzaken”, aldus Annemarieke Gottmer van KWF.

KNLTB omarmt dit initiatief
Juist nu het zo’n mooi weer is, is het belangrijk om aandacht te 
vragen voor dit thema. “Als KNLTB geloven we in de kracht van 
maatschappelijke partnerships voor onze verenigingen en leden, 
aldus Albert Jan Smid van KNLTB. We willen dat iedereen zo lang 
mogelijk gezond kan blijven tennissen. Daar hoort veilig omgaan 
met zonkracht ook bij. Carelyn heeft daar een hele praktische en 
kwalitatieve oplossing voor ontwikkeld. Daarnaast gaat er van 
iedere liter zonnebrand die gesmeerd wordt € 1,- naar KWF”.

Pilot succesvol
De deelnemende tennisverenigingen aan de pilot “Zonveilig 
Tennissen” zijn razend enthousiast en hebben hun best gedaan  
om zoveel mogelijk feedback te geven en alle praktische 
ervaringen te bundelen. Lees verder voor de resultaten van  
deze pilot en praktische tips!



Wat vindt men van het belang van 
insmeren tijdens tennissen?

In het beschikbaar stellen van zonnebrandcrème zien met 
name (de ouders van) de jeugdleden toegevoegde waarde.

Hoe wordt de 
zonnebrandcrème beoordeeld?
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Kortom: insmeren 
tijdens het tennissen 
wordt erg belangrijk 
gevonden!

“Veilig en verantwoord tennissen 
begint met de juiste voorbereiding. 

Smeren hoort daarbij!”

- Deelnemer Pilot Zonveilig Tennissen
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“In deze tijd waarin huidkanker steeds vaker voorkomt, 

is het heel belangrijk dat er gesmeerd wordt. Als je als 

sportclub dan een bijdrage hieraan kunt leveren, moet je 

die mogelijkheid ook aangrijpen. Wij als LTC Loenen zijn 

heel blij met deze mogelijkheid en onze leden maken er 

dankbaar gebruik van”

- Bert van Wijk, LTC Loenen

De crème wordt vooral goed beoordeeld op de volgende punten:

Smeerbaarheid

Crème in combinatie met tennissen 

Crème in combinatie met zweten  
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Hoe wordt de zonnebrandcrème 
dispenser beoordeeld?
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De zonnebrandcrème dispenser werd vooral goed 
beoordeeld op de volgende punten:

Instructie- en onderhoudsvel – de uitleg het ophangen van de dispenser, 
bijgeleverde materialen 

verwisselen van de flacon, instructie



www.carelyn.nl
Tel nr: 073-6277740, info@carelyn.nl

Beveel je de zonnebrandcrème dispenser aan bij 
andere verenigingen?

De zonnebrandcrème dispenser wordt door 80% van de 
deelnemende tennisverenigingen van harte aanbevolen! 

  
Vragen?

Aukje van Lamoen, Interne Accountmanager CareLyn

 aukje@carelyn.nl 

  06-51967853

Speciale aanbieding voor tennisclubs
Vanwege de positieve reacties vanuit de Pilot Zonveilig Tennissen hebben 
de KNLTB, CareLyn en KWF besloten om nu al alle tennisverenigingen in 
Nederland de mogelijkheid te bieden om de zonnebrandcrème dispenser met 
korting aan te schaffen. Zodat deze zomer nog zoveel mogelijk tennissers in 
Nederland de mogelijkheid hebben om zich te beschermen tegen de zon.
 
Speciaal voor alle leden van de KNLTB biedt CareLyn een starters set aan, 
bestaande uit een dispenser en 1 liter zonnebrandcrème, voor slechts  
€64,95 excl. btw in plaats van €69,90 excl. btw.

De eerste honderd verenigingen die een bestelling 
plaatsen van 2 liter zonnebrandcrème, ontvangen de 
dispenser gratis.
Dit zorgt ervoor dat jouw vereniging nooit zonder zonnebrandcrème zit 
en de leden continu beschermd kunnen zijn. Een dispenser met 2 liter 
zonnebrandcrème kost € 99,90 excl. BTW, je ontvangt dan de dispenser  
t.w.v. € 19,95 geheel gratis! Extra (navul) containers zijn makkelijk en snel  
na te bestellen op www.carelyn.nl. De crème is ongeopend drie jaar houdbaar 
en is met Boots 5* classificatie van bewezen hoge kwaliteit.

Hoe kan ik meedoen aan deze
speciale actie?

Stuur een e-mail naar info@carelyn.nl 
en profiteer van dit speciale aanbod voor 
tennisverenigingen. Geef ook aan of je 1 of 
2 liter crème wilt bestellen bij de dispenser 
en je dus in aanmerking wilt komen voor 
de gratis dispenser (normaal €19,95).

Je kunt de dispenser het beste ophangen op een plek waar iedereen voorbij komt 
(ingang, of bij het afhangbord), op een goed zichtbare plek, op een centrale plek 
tussen een aantal banen of bij het waterkraantje. 

Waar kun je de dispenser het beste ophangen?
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“Je biedt een extra service aan de leden bij het beschermen 

van de huid. Misschien iets kleins, maar het belang is groot.”

- Deelnemer Pilot Zonveilig Tennissen
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