Plan van aanpak: veilige herstart tennislessen Corona, CTO Breukelen, LTV Breukelen;
Op 21 april 2020 zijn de volgende versoepelingen van de maatregelen bekend gemaakt:
Per 29 april kunnen de lessen herstart worden:
Leeftijd t/m 12 jaar georganiseerd en onder begeleiding
Leeftijd 13 t/m 18 georganiseerd en onder begeleiding met 1,5 meter afstand!
Gekeken is naar de volgende documenten om dit plan van aanpak te voorzien van input:
Protocol verantwoord sporten van NOC/NSF;
KNLTB stappenplan trainers;
Het is belangrijk om het zo strak mogelijk te regelen, waarbij zo min mogelijk contact is tussen
leerlingen, behalve het hoogst noodzakelijke (d.w.z. tijdens de les). Als tennisschool zijn wij dus
verantwoordelijk voor de correcte organisatie en begeleiding van deze maatregelen in de praktijk. Er
wordt dan ook alleen onder begeleiding van de professionals (trainers) getennist op LTVB.
Begeleiding van ouders valt niet onder de begeleiding en zal dan ook niet plaatsvinden, LTVB
communiceert dit helder in een nieuwsbrief voorafgaand aan de herstart.
De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de geldende regels en kan bij (herhaalde)
overtredingen besluiten de accommodatie alsnog te sluiten. Dit willen wij uiteraard voorkomen, om
die reden zal bij de aankondiging van de herstart ook uitdrukkelijk aan eenieder gevraagd worden de
onderstaande maatregelen op te volgen.

Algemene maatregelen
-bij corona gerelateerde symptomen is het uitdrukkelijk verboden naar de training te komen!!!
Leerlingen blijven (ook bij milde) symptomen thuis: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of
koorts;
-leerlingen blijven thuis als iemand in hun 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;
-leerlingen blijven thuis als iemand in hun huishouden positief getest is op het nieuwe
coronavirus (COVID-19) en komen tot 14 dagen na het laatste contact niet op de training; Nadat
de betreffende huisgenoot niet langer besmettelijk is, blijven leerlingen nog 14 dagen thuis om
te voorkomen dat zij alsnog ziek en besmettelijk blijken en op training andere kunnen
besmetten;
-bovenstaande regels gelden uiteraard ook voor de trainers;
-de kantine is gesloten, de doorgang over het terras tussen de fietsenstalling en baan 7 is
afgesloten (zie routekaart); uitsluitend de aanwezige trainers kunnen gebruik maken van de
kantine / toiletten; Leerlingen gaan voor vertrek thuis naar het toilet;
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-leerlingen wassen voor vertrek hun handen thuis; op iedere lesbaan zal de trainer voorzien zijn
van desinfectie materiaal, alle leerlingen zullen voorafgaand en na afloop van de les hun handen
ontsmetten (pompjes hangen bij de deur van de lesbaan). De trainers doen hetzelfde.
-op de club zijn alleen de trainers en op dat moment ingeroosterde leerlingen aanwezig;
-de trainers dragen wegwerphandschoenen (i.v.m. contact tennisballen);
-de trainers ontsmetten na iedere training de ballenkarren en mandjes;
-de trainers streven ernaar altijd 1.5 meter afstand te houden;
-leerlingen plaatsen hun meegebrachte materialen (kleding tassen etc.) tenminste 1,5 meter
van andermans spullen aan de zijkant van de baan;
-leerlingen 13 t/m 18 jaar krijgen uitdrukkelijk de instructie ten alle tijden 1.5 meter afstand te
bewaren, ook tijdens het wachten voor de start van de training;

Situatie tijdens de tennisles:
Groepen t/m 12 jaar kunnen met max. 6 per baan trainen. De leraar zal de training dusdanig
inrichten dat leerlingen niet onnodig dichtbij elkaar hoeven te komen.
De Groep 13 t/m 18 zal maximaal met 4 mensen per baan mogen trainen. Leerlingen blijven op hun
eigen baanhelft en blijven vooral op hun eigen baanhelft. Ballen rapen zal op instructie van de
trainer enkel gebeuren op de eigen baanhelft of met een wisselsysteem, waarbij altijd 1.5 meter
tussen de leerlingen in acht wordt genomen, als ook ten opzichte van de tennisleraar. Na de les
verlaten de leerlingen met 1.5 meter afstand van elkaar de baan.
Risico: met name tijdens de wissel van de groepen na ieder lesuur is er risico op veelvuldig
contact tussen vertrekkende en arriverende leerlingen / ouders / begeleiders. Met name de
paden aan de zuidzijde van banen 1 t/m 6 en de paden om baan 7,8,9 lenen zich niet voor de 1.5
meter regel welke geldt voor iedereen ouder dan 13. Vandaar dat er een routeplan
(ÉÉNRICHTING) wordt voorgesteld: Aangezien de blaashal nog niet weggehaald is zullen
uitsluitend banen 4 t/m 9 gebruikt worden.
Het idee is dat de leerlingen zoveel mogelijk gesplitst worden en dat arriverende leerlingen niet in de
buurt komen van vertrekkende leerlingen. Om die reden dienen alle arriverende leerlingen minstens
5 minuten voor de aanvang van de les aanwezig te zijn. Zij worden door hun ouders afgezet bij de
fietsenstalling en vervolgen alleen hun weg (geen onnodige aanwezigheid van ouders/begeleiders
op het complex). Arriverende leerlingen lopen rechtdoor langs het machinegebouw van de blaashal,
waar direct een scheiding wordt gemaakt tussen diegenen die op baan 4,5,6 moeten zijn en
diegenen die op baan 7,8,9 moeten zijn.
Leerlingen die op baan 7,8,9 les hebben houden rechts aan en wachten in de wachtzone bij de
berging achter baan 4, totdat zij worden opgehaald door hun trainer. Zij lopen tussen baan 3 en 4
door naar baan 7,8,9.Leerlingen die op baan 4,5,6 les hebben houden links aan en wachten in de
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de deur bij het muurtje bij baan 5! De wachtzones geven de trainers de gelegenheid de vertrekkende
leerlingen te begeleiden naar de fietsenstalling.

Routing arriverende leerlingen
Met rood aangegeven zones dienen duidelijk te worden afgezet!!!

Bovenstaande routing vindt pas plaats nadat de vertrekkende leerlingen door de trainer tot de
fietsenstalling zijn begeleid. De gearriveerde leerlingen wachten zolang in de wachtzone.
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andere route dan de arriverende leerlingen. Dit omdat anders de 1.5 niet in acht kan worden
genomen op de smalle paden.

ROUTING VERTREKKENDE LEERLINGEN:

Pas nadat alle leerlingen van banen 4,5,6, en 7,8,9 bij de fietsenstalling zijn afgezet zal de leraar de
gearriveerde leerlingen uit de wachtzone ophalen!! Vertrekkende leerlingen gaan direct naar huis!
De trainer ziet hierop toe! Aangezien sporten alleen georganiseerd en onder begeleiding mag
plaatsvinden zijn de aanwezige tennisleraren verantwoordelijk voor een veilige gang van zaken. Op
bovenstaande wijze organiseren we dat op de meest optimale manier die de infrastructuur van onze
club mogelijk maakt. 2 dagen voorafgaand aan de herstart zal de huidige routing en
bewegwijzering gereed zijn en zullen de rood gemarkeerde delen afgezet zijn!

