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1. Algemeen  

Vanaf 29 april 2020 (fase 1) mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar, onder 

begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht.  

L.T.V. Lelystad wil in samenwerking met de tennisleraren van Tenniscollege Flevoland zo spoedig 

mogelijk weer tennislessen geven aan de jeugdleden van de vereniging, uiteraard binnen de kaders 

van het kabinetsbeleid, de richtlijnen van het RIVM en na goedkeuring door de. Gemeente Lelystad. 

Hierbij geldt voor iedereen:  

Gezond verstand gebruiken staat voorop.  

Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 37,5 C°), verlies van 

reuk/smaak.   

Blijf ook thuis als je of iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, 

moet je 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 elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 

• 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; 

• schud geen handen; 

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

daarna naar huis.  

LTVL stelt haar park ook beschikbaar voor kinderen die geen lid zijn. Dit zijn 2 momenten in de week. 

Mocht de animo groter zijn zullen er meer momenten bij komen. 

 

In eerste instantie zijn de kinderen die geen lid zijn, welkom op twee vaste tijden te weten dinsdag 

tussen 18:30u en 19:30u en woensdag tussen 14:30 en 15:30u. We nemen deze uren op in het 

trainingsschema. Dit mede omdat tennis geen gemakkelijke sport is en de kinderen in het begin wel 

begeleid moeten worden. We zullen deze tijden communiceren via verschillende sociale media 

kanalen wanneer het park open mag.  
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2. Doel  

Dit protocol heeft het doel om als richtlijn te dienen voor de wijze waarop de tennislessen voor de 

kinderen t/m 12 jaar en de jeugd van 13 t/m 18 jaar weer aan kunnen vangen uiterlijk per 11 mei 

2020 en waar mogelijk eerder.  

We willen hierbij de mogelijkheid om het coronavirus door te geven maximaal beperken. Wij streven 

naar een veilig tennispark voor jeugdleden, tennisleraren en vrijwilligers.  

Voor het opstellen van dit protocol hanteren wij:  

1. Het Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar van het NOC-

NSF (bijlage 1);  

2. De Aanvullende richtlijnen verantwoord tennissen en padellen van de KNLTB (bijlage 2);  

3. Het stappenplan verenigingen - fase 1 (opstart eerste week) van de KNLTB (bijlage 3) en  

4. Het Stappenplan leraren - fase 1 (opstart eerste week) van de KNLTB (bijlage 4). 

 

  

3. Aanpak  

Corona-verantwoordelijke  

Er wordt een corona-verantwoordelijke (aanpreekpunt) binnen de vereniging aangewezen.  

De corona-verantwoordelijk fungeert voor leden, tennisleraren, vrijwilligers en andere 

belanghebbenden, zoals de GGD en gemeente, als aanspreekpunt voor alle corona gerelateerde 

zaken.  

Binnen L.T.V. Lelystad neemt de voorzitter de taak als corona-verantwoordelijke op zich: 

Pieter Hermus   phermus@ltvl.nl   06-51421520 

Corona-coördinator  

Er worden een of meerdere corona-coördinatoren (toezichthouders) binnen de vereniging 

aangewezen.  

De corona-coördinator is aanwezig tijdens openingstijden en houdt toezicht, spreekt mensen aan op 

gedrag indien nodig en reinigt objecten die aangeraakt worden door spelers en trainers meerdere 

keren per dag (denk aan deur-/hekklinken, wc’s, wastafels, kranen, afhangborden e.d.).  

Binnen L.T.V. Lelystad nemen de groundsman en tennisleraren van Tenniscollege Flevoland de taak 

als corona-coördinator op zich.  

Mike Hupkens   info@tenniscollegeflevoland.nl  06-45834022 

Erwin de Boerdere  erwin@tenniscollegeflevoland.nl  06-51407841 

Riaan Meijsen (groundsman) info@ltvl.nl     06-57024645 
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Zelfstandig spelen / banen afhangen 

Wanneer kinderen (leden van LTVL) vrij willen tennissen zullen ze dit kenbaar moeten maken bij de 

groundsman of trainer. Deze zal dan alleen voor deze kinderen het park openen en weer sluiten en 

tevens toezicht houden.  

Clubhuis / faciliteiten 

Het clubhuis blijft gesloten. Het is derhalve niet mogelijk om van de faciliteiten van het clubhuis 

gebruik te maken. Er mag wel bij uiterste nood, en in overleg met de corona-coördinator, van het 

toilet gebruikt worden gemaakt.  

Verder wordt er een uitzondering gemaakt voor het materiaalhok van de trainers, deze is enkel en 

alleen voor de trainers toegankelijk.  

Hygiëne regels  

De hygiëne regels en belangrijkste maatregelen (KNLTB Poster Richtlijnen voor tennis, bijlage 5) 

worden voor opening van het tennispark door de groundsman zichtbaar bij de entree en op ramen 

en deuren van het clubhuis gehangen.  

Materialen  

De kinderen t/m 12 jaar en de jeugd van 13 t/m 18 jaar tennissen zoveel mogelijk met een eigen 

racket. Eigen tennisballen moeten worden thuisgelaten. Er wordt alleen gebruik gemaakt van 

materialen, o.a. ballen, van Tenniscollege Flevoland. Een en ander conform het Protocol verantwoord 

sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar van het NOC-NSF, de Aanvullende richtlijnen 

verantwoord tennissen en padellen van de KNLTB.  

Routing  

Alleen voor de lessen wordt het park geopend door de trainer, zodat alleen de leerlingen van dat 

komende lesuur naar binnen kunnen. Indien ervoor een les is geweest zal de trainer die leerlingen op 

gepaste afstand (achter afzetlint) laten wachten zodat zij het park kunnen verlaten als de nieuwe 

groep op de tennisbaan staat. Nadat de leerlingen het park hebben verlaten sluit de trainer het park 

weer verlaten. 
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4. Tennislessen  

De tennisleraren van Tenniscollege Flevoland houden zich bij het geven van tennislessen aan het 

Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar van het NOC-NSF, de 

Aanvullende richtlijnen verantwoord tennissen en padellen van de KNLTB, het Stappenplan leraren - 

fase 1 van de KNLTB en dit Protocol L.T.V. Lelystad Corona - Jeugd.  

Openingstijden  

Voor de tennislessen voor de jeugd zijn de openingstijden van het tennispark als volgt:  

Maandag vanaf 16:00u 

Dinsdag vanaf 16:30u 

Woensdag vanaf 14:30u 

Donderdag vanaf 16:30u 

Vrijdag  vanaf 16:00u 

Zaterdag  gehele dag gesloten  

Zondag  gehele dag gesloten  

Het tennispark gaat open zo spoedig mogelijk na toestemming van de gemeente Lelystad.  

Banen  

De volgende banen zijn beschikbaar voor de tennislessen:  

Kinderen t/m 12 jaar: banen 8, 9 en 10 

Jeugd 13 t/m 18 jaar: banen 4, 5 en 6 of banen 1, 2 en 3. 

Vrijspelen leden LTVL: baan 7 (in zicht van de leraar TCF) 

De banen die niet door de leraren gebruikt worden blijven die dag gesloten door de netten te laten 

zakken. 

Tussen de tennislessen zit 10 minuten. Lessers worden verzocht om op de afgesproken tijd (aanvang 

les) maximaal 5 minuten van tevoren aanwezig te zijn en na de les direct het tennispark te verlaten 

en naar huis te gaan.  
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5. Communicatie 

Naast de reguliere communicatie van L.T.V. Lelystad via de nieuwsbrief, mail, Club App en website 

worden ouders en jeugdleden door L.T.V. Lelystad en de trainers van Tenniscollege Flevoland 

geïnformeerd over het opstarten van de tennislessen voor de jeugdleden middels de in bijlage 7 

opgenomen brief. 

 

6. Tot slot  

Wij vertrouwen erop dat er op deze wijze op het tennispark van L.T.V. Lelystad veilig getennist kan 

worden.  

Elke nieuwe stap zullen we baseren op de geldende adviezen vanuit het RIVM in samenhang met de 

maatregelen van de regering en (lokale) overheden.  

 Bestuur L.T.V. Lelystad 

 

mailto:info@ltvl.nl
http://www.ltvl.nl/

