
Beste leden, 
 
Achter de schermen zijn we druk bezig om vanaf 11 mei vrij tennissen mogelijk te maken bij LTV 

Breukelen. Wij hanteren hierbij de richtlijnen van de KNLTB, zie hiervoor https://corona.knltb.nl/. 
Belangrijkste uitgangspunt is dat we de medewerking van alle leden nodig hebben, om op een 
verantwoorde manier vrij tennissen aan te kunnen bieden. 
 

✓ Tijdens de openingstijden voor vrij tennissen moet er ten alle tijden een ‘corona coördinator’ 
aanwezig zijn op het tennispark. 
 

✓ Alle seniorleden die verplichte bardiensten moeten draaien, worden vanaf nu verzocht om zich in te 
schrijven voor 2 ‘corona coördinator’ diensten. Deze zullen de bardiensten vervangen.  
Let op: alle bardiensten tot 1 september worden uit het systeem verwijderd, aangezien in elk geval 

tot dan het clubhuis niet open zal mogen. 
 

✓ Het tennispark zal geopend zijn van 9 uur ’s morgens tot 22 uur ’s avonds (weekend van 9.00 tot 21 
uur) op voorwaarde dat er een ‘corona coördinator’ dienst ingevuld is. 
 

✓ Vrij tennissen is op weekdagen van 9 tot 15 uur voor alle leden en ’s avonds van 19 tot 22 uur voor 

seniorleden mogelijk in blokken van 1 uur (55 minuten spelen en 5 minuten voor slepen en baan 

verlaten). Op weekenddagen is vrij tennissen mogelijk van 9 tot 21 uur voor alle leden. We 
verzoeken leden dringend om niet meer dan 1 keer per dag en niet meer dan 2 keer per week af te 
hangen vanwege de te verwachten belangstelling.  
 

✓ Seniorleden mogen alleen singelen (uitzondering; dubbelen mag met iemand uit eigen huishouden) 
 
OPROEP: schrijf je nu in voor de verplichte Corona Coördinator dienst, via de bardienst link op 

de website/KNLTB club app. 
 
Wij zullen zondagavond laten weten op welke tijdstippen vrij tennissen de komende week mogelijk is, 
oftewel waar ‘corona coördinator’ diensten zijn ingevuld. 
 Zonder ‘corona coördinator’ zal het park niet open zijn voor vrij tennissen! 
 

 

 Maandag t/m vrijdag  weekend 

BAANBESCHIKBAARHEID:      

 9 –15 uur 15 –19 uur 19 – 22 uur  09.00 – 21.00 uur 

Baan 1-2–3 Niet bespeelbaar ivm blaashal  Niet bespeelbaar ivm blaashal 

Baan 4–5-6 Trainingsbanen CTO  
Vrij spelen voor alle leden (Baan 4-5-6- onder 
voorbehoud. CTO wellicht training volgens 
schema, wordt aangegeven op afhangbord) 

Baan 7–8-9 Vrij 
spelen 
alle leden 

Trainings-
banen CTO 

Vrij spelen 
senioren 

 

         

Corona Coördinator diensten:      

 9 –12 uur 12 – 15 uur 19 – 22 uur  9 – 12 uur 12 –15 uur 15 -18 uur 18 -21 uur 

 

Toelichting; 
 

✓ Tennissen in de blaashal is niet toegestaan. Eventuele reserveringen op baanblok 1-3 worden 
geannuleerd. Wij blijven zoeken naar mogelijkheden om de blaashal zo snel mogelijke weg te halen 
en zijn daarbij mede afhankelijk van de leverancier van de blaashal. 
 

✓ CTO heeft op weekdagen beschikking over baanblok 4-6 en van 15.00 tot 19.00 uur ook over 
baanblok 7-9. Vrij tennissen is niet mogelijk op een lesbaanblok wanneer het aan CTO is toegewezen 

vanwege het corona protocol. Tijdens de lessen fungeert CTO als coördinator voor hun lesbaanblok, 
maar niet op de banen waar vrij getennist mag worden. Voor verdere communicatie rondom training 
verwijzen we graag naar CTO. 

 

✓ De ‘corona coördinator’ heeft de volgende taken: 
• Is het aanspreekpunt voor aanwezigen op het tennispark 
• Wijst de leden op de Corona richtlijnen waar nodig 
• Opent en Sluit het toegangshek 

 

https://corona.knltb.nl/


Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de afspraken en maatregelen, de 
verantwoordelijkheid ligt niet bij de ‘corona coördinator’. Wij vragen iedereen met klem om deze 
verantwoordelijkheid te nemen, anders kan de gemeente besluiten om het tennispark te sluiten. 

 
Dank jullie wel en veel plezier op de tennisbaan! 
 
Het bestuur 



 


