
Beste leden van LTV Breukelen, 
 
Helaas is er vanavond een mailing rondgestuurd die een concepttekst bevatte waar enige 

relevante informatie ontbrak. Graag de vorige mail als niet verzonden beschouwen. 

Hierbij de definitieve memo. Onze excuses voor deze verwarring. 
 

Zoals jullie afgelopen maandag, 28 september 2020, allemaal hebben meegekregen in de 

persconferentie van Premier Rutte en minister de Jonge worden de sportclubs ook geraakt door de 
nieuwe aangescherpte maatregelen. Hoe blij waren wij toen er weer getennist kon worden. Nu 
kunnen wij dat nog steeds maar zijn er wel aanvullende maatregelen opgelegd. Onderstaand de 
gevolgen voor ons als tennisclub. 
 
Bardienst 

Vanaf dinsdag 29 september 2020 om 18.00 uur zal ons clubhuis voor minimaal 3 weken gesloten 
blijven, de toiletten en kleedkamers blijven open. Concreet betekent dit voor de bardiensten dat:  
 
• Bardiensten tijdens competitie momenten veranderen in een corona coördinator dienst; 
• Er soms dubbele bezetting is op zo’n moment; bij dubbele bardiensten kunnen jullie onderling 

regelen om allebei een deel van de dienst aanwezig te zijn (één corona coördinator aanwezig 
op de club is voldoende); 

• Je een dag voorafgaand aan je dienst, een mail ontvangt met daarin de instructie voor deze 
corona coördinator dienst en de kluiscode; 

• Bardiensten buiten de competitie momenten, zullen voor de aankomende drie weken vervallen; 
• Deze regeling voor de aankomende drie weken geldt, en dat het nog niet duidelijk is wat 

daarna gebeurt. Diensten na 20 oktober blijven vooralsnog staan. 
 
Vrijspelen 

Vrijspelen mag nog steeds en kan door het digitaal reserveren van een baan. Bij een reservering 
kom je op z’n vroegst 5 minuten voor aanvang op het park en verlaat je na het spelen zo snel 
mogelijk het park weer. Er is geen publiek toegestaan. 
 
Training 
Kom bij een training op z’n vroegst 5 minuten voor aanvang van je training op het park. Er mogen 

bij de (jeugd)training geen begeleiders blijven om te kijken. Jeugd die wordt gebracht, wordt bij 
het hek afgezet en daar na de training ook weer opgehaald. 
 
Competitie  
De competitie kan doorgaan met de volgende wijzigingen: 

1. 10 minuten voor aanvang aankomen op het park; 

2. Na uitwisseling van gegevens, opstelling direct de baan op; 

3. Na afloop van iedere wedstrijd zo snel mogelijk de volgende partij de baan op; 
4. Nadat de laatste wedstrijd is gespeeld, verlaat iedereen zo snel mogelijk het park; 
5. Zorg voor je eigen eten en drinken, voor/tijdens en tussen de wedstrijden omdat de bar is 

gesloten; 
6. Geen publiek aanwezig; 
7. Voor jeugdteams t/m 17 jaar geldt dat ouders die moeten rijden naar uitwedstrijden 

onderdeel uit maken van het begeleidende team en dus aanwezig mogen zijn op het park. 

Een thuisteam mag uitsluitend 1 begeleider/captain hebben. De KNLTB komt nog met een 
update over begeleiders van jeugdteams. 

 
Uiteraard blijven de algemene 1,5 meter afstandsregel en de hygiëneregels nog steeds van 
toepassing. 
 

Het doel van deze maatregelen is mensen de mogelijkheid te geven om te kunnen blijven sporten. 
Samenkomsten die “niets” te maken hebben met het actieve sporten, zoals het sociale contact na 
het tennissen, worden geannuleerd. 

 
Heb je vragen over de maatregelen of over iets anders, stuur dan een mail naar 
secretaris@ltvbreukelen.nl. 
 

Blijf gezond, let op elkaar en alleen samen kunnen wij hier iets aan doen! 
 
Met sportieve groet, 
 
Bestuur / CWT LTV Breukelen 
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