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LTV MELICK - PROTOCOL MIV 29 APRIL 2020: 
 

Voor wie is het park open? 

• Het park is uitsluitend toegankelijk voor kinderen en jongeren tm 18 jaar en voor trainers en 

begeleiders (dus niet voor andere leden of ouders/verzorgers). 

 

Wanneer is het park open? 

• Het park is alleen geopend gedurende trainingsuren.  

• Gedurende de trainingen zal onze clubtrainer de jeugd aan de poort ophalen en afzetten. 

Conform de maatregelen moet het park na de trainingen direct verlaten worden en mag er geen 

gebruik gemaakt worden van de sanitaire voorzieningen. 

• Zo gauw dat mogelijk is zal het park gedurende een aantal periodes opengesteld worden voor vrij 

tennissen voor jeugd tm 18 jaar. In de komende weken zullen we gaan bekijken hoe we dit 

conform de nieuwe maatregelen van de overheid en de RIVM richtlijnen vorm kunnen geven. E.e.a. 

is afhankelijk van het aantal beschikbare begeleiders.  

De openingstijden kunnen dus van week tot week verschillen. Raadpleeg de LTV website voor 

actuele informatie. 

• Naast de banen 3 en 4 die gereserveerd zijn voor trainingslessen zullen (afhankelijk van hoe we 

het vrij tennissen gaan organiseren) baan 1 en 2 en zo mogelijk ook baan 6 en 7 worden 

opengesteld voor vrij tennissen. Baan 5 blijft gesloten. 

• Het park is alleen gedurende de openingstijden toegankelijk. 

 

Waar moet iedereen zich aan houden? 

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop  

• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts;  

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;   

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat 

u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis 

blijven tot 14 dagen na het laatste contact;  

• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden 

(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);  

• hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; Alleen in uiterste nood kan het toilet op de 

vereniging worden gebruikt. 

• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;  

• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;  

• douche thuis en niet op de sportlocatie  

• vermijd het aanraken van je gezicht;  

• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna 

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

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

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

• Geef geen high fives. schud geen handen;  

• Wissel van baanhelft met de klok mee.  

• Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.   
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Wanneer kan ik vrij tennissen? 

• De roosters zullen zsm worden bekend gemaakt. 

 

Welke voorzieningen zijn er? 

• Het clubgebouw is volledig gesloten. Dat wil zeggen er is geen gelegenheid om naar het toilet te 

gaan, handen te wassen, te douchen etc.  

Neem dus evt. zelf iets mee om je handen te wassen/ontsmetten.   

• Voor de vrij-tennissers zijn er geen ballen dus je moet je eigen ballen meenemen. Voor de 

trainingsgroepen zijn de gebruikelijke materialen gewoon beschikbaar. 

 

Wie kunnen als begeleider optreden? 

• Wij zullen leden benaderen met het verzoek om als begeleider voor het vrij tennissen op te treden. 

 

Wanneer vinden de trainingen plaats?  

• Trainingen vinden plaats volgens het bijgevoegde tijdschema. 

 

Kan ik trainingen die niet zijn door gegaan inhalen of verrekenen? 

• Of (winter)trainingen die de afgelopen weken niet zijn doorgegaan kunnen worden ingehaald of 

komen te vervallen is nu nog niet duidelijk. We zullen ons best doen om ze (in overleg) in te halen. 

Na afloop van het seizoen zal de balans worden opgemaakt en zullen niet gegeven trainingen 

worden verrekend. 

 

Mag ik ook dubbelspelen bij het vrij tennissen? 

• Ja dat mag maar let wel op de hygiëne en veiligheidsregels. 
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Openingstijden van 29 april tm 10 mei 

 
        

Dag: Datum: Van: Tot:  Van: Tot: Vrij  

tennissen: 

Woensdag 29 april 16:30 17:30  

 

 

 

 

Niet Niet Niet 

Donderdag  30 april 16:30 18:30 Niet Niet Niet 

Vrijdag  1 mei 16:30 18:30 Niet Niet Niet 

Zaterdag  2 mei    

 

 

Nader bericht volgt 

Zondag  3 mei   

Maandag  4 mei 16:30 19:30 

Dinsdag  5 mei 16:30 18:30 

Woensdag 6 mei 16:30 17:30 

Donderdag  7 mei 16:30 18:30 

Vrijdag  8 mei 16:30 18:30 

Zaterdag  9 mei   

Zondag  10 mei   

 

 

Als je meer wilt weten: 
 

Van de website van de overheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-

coronavirus  

• Kinderen en jongeren mogen vanaf 29 april georganiseerd buitensporten onder begeleiding. 

• Er mogen geen (officiële) wedstrijden worden gespeeld.  

• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen onder begeleiding buiten sporten. 

• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan 

met 1,5 meter afstand ertussen. 

 

Van de website van de KNLTB: 

 

https://centrecourt.nl/actueel/nieuws/2020/04/corona-update-21-april-jeugd-tm-18-jaar-mag-

tennissen-en-padellen-competitie-verplaatst-naar-najaar/  

Het kabinet heeft de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus iets versoepeld. Jeugd t/m 18 jaar 

mag onder voorwaarden sporten vanaf 29 april; de overige maatregelen zijn verlengd t/m 20 mei. Dat 

betekent dat verenigingen beperkt open mogen voor tennissen, padellen en lesgeven aan jeugd t/m 

18 jaar. De voorjaarscompetitie wordt verplaatst naar het najaar en de KNLTB maakt scenario’s en 

toolkits voor het sporten in 1.5 meter samenleving. 

 

https://corona.knltb.nl/  
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