
 

Beste leden, 
 
We hopen dat jullie, je familie en vrienden in goede gezondheid zijn en blijven. De gevolgen 
van de Coronacrisis blijven soms onwerkelijk, maar zijn zeker ingrijpend en uitdagend.  
Na een periode van intelligente lock down, meent het kabinet dat de tijd rijp is voor een 
lichte versoepeling van de maatregelen op enkele orderdelen. De regering heeft aangegeven 
dat kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar onder bepaalde voorwaarden vanaf 29 april 
weer mogen gaan sporten. Vanuit NOC-NSF en de sportbonden (waaronder de KNLTB) zijn er 
protocollen opgesteld om de jeugd weer op een veilige manier te laten tennissen. Deze 
protocollen zijn door het RIVM getoetst en in orde bevonden. De gemeente Westland heeft 
daarbij nog het laatste woord, doordat zij aanvullende voorwaarden kan stellen. De 
landelijke en lokale richtlijnen worden verwerkt in de aangepaste noodverordening, die door 
de Veiligheidsregio Haaglanden begin deze week is opgesteld. Deze maatregelen zullen tot 
minimaal 20 mei van kracht blijven. 
 
In deze Nieuwsbrief praten we jullie bij over deze richtlijnen en wat dat voor tennissen en 
padellen bij LTC Naaldwijk betekent, in ieder geval voor de komende maand. Daarnaast zijn 
er vanuit leden en commissies ook vragen met betrekking tot toernooien & evenementen, 
de geannuleerde ALV en contributies. Zonder nu al op alle vragen een antwoord te kunnen 
geven, leek het ons wel juist jullie hierover zo veel als mogelijk informatie te geven. 
 
Elke beslissing die nu door het kabinet met betrekking tot de strijd tegen het coronavirus 
wordt genomen, heeft impact op een ieder van ons. De meningen over wat goed en fout is, 
en wat er al aan maatregelen kan worden verminderd worden luider, maar wij blijven de 
richtlijnen vanuit NOC-NSF en KNLTB volgen.  Als bestuur vinden we het belangrijk dat de 
gezondheid van een ieder op nummer 1 moet blijven staan. De 1,5 meter maatschappij 
wordt misschien wel een normaal onderdeel van ons leven de komende tijd. En om premier 
Rutte zijn woorden te herhalen: ‘voorzichtigheid nu, is beter dan spijt achteraf’. 
 
Voor nu wensen we jullie sterkte toe en let goed op elkaar. 
Tot (hopelijk) binnenkort. 
 
Met sportieve groeten, 
Namens het bestuur 
 
 
Hans Mulder 
Secretaris LTC Naaldwijk 
 
 
 

  



 

Samenvatting richtlijnen 
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste (algemene) punten vanuit de landelijke 
richtlijnen voor buitensport accommodaties: 

 Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat zij vanaf 29 april weer georganiseerd en 
onder begeleiding samen buiten kunnen sporten. Wedstrijden zijn niet toegestaan. 

 Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij vanaf 29 april ook weer 
georganiseerd en onder begeleiding samen buiten kunnen sporten op 1,5 meter 
afstand. Ook hier zijn wedstrijden niet toegestaan. 

 Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13 tot 
en met 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan.  

 Voor iedereen boven de 18 jaar verandert er niets. Voor hen geldt dat zij nog geen 
georganiseerde sportactiviteiten kunnen doen. 

 Kleedkamers en kantines bij sportclubs blijven gesloten. 

 Ouders zijn niet welkom op het sportpark. Het is niet de bedoeling dat ouders langs 
de lijn/de baan staan. Het heeft sterk de voorkeur dat kinderen zelf naar de training 
toe gaan. Als dit niet mogelijk is, kunt u het ‘Kiss & Ride-principe’ toepassen. 

 
Voor binnensport accommodaties geldt dat sporthallen, squashbanen en andere indoor 
sportaccommodaties gesloten blijven. Dit geldt voor alle gebruikers. 
 
Het goed naleven van de maatregelen om met elkaar corona onder controle te krijgen en te 
houden, is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dit betekent elkaar er op aanspreken 
en daar waar nodig handhaven met hulp van BOA’s en/of politie. 
 
De gemeente Westland zal, in overleg met de Veiligheidsregio Haaglanden, een 
noodverordening vaststellen. De sportverenigingen mogen woensdag volgens de bekende 
richtlijnen alvast starten met de beperkte openstelling van hun sportparken.  
 
Vanuit de overheid wordt er bij de sportverenigingen o.a. een toezichthoudende taak 
neergelegd op naleving van bovenstaande regels.  
 
Het Bestuur heeft met enkele commissieleden, de tennisschool en Raymond besproken hoe 
we dit bij LTC Naaldwijk vanaf 29 april willen invoeren. Voor ons is het met elkaar, de 
gemeente Westland en de leden zoeken naar hoe dit het beste bij LTC Naaldwijk kan worden 
uitgevoerd en wat de gevolgen daarvan zijn. Gezien het aantal richtlijnen, de invoering en de 
controle hierop, hebben we daarom als groep dan ook besloten om dit gefaseerd te doen.  



 

Wat betekent dit voor LTC Naaldwijk? 
De komende twee weken worden er op ons tennis- en padelpark alleen tennislessen aan de 
jeugdleden gegeven. Er kan dus door de jeugd nog niet vrij worden getennist. Gedurende 
deze twee weken krijgen we als Bestuur meer inzicht in op welke wijze we het park voor 
onze jeugdleden meer kunnen openstellen. Hierbij vragen we eenieder zich te houden aan 
de veiligheid- en hygiëneregels, opgesteld door NOC-NSF (zie protocol-verantwoord-
sporten-kinderen-tm-12-jaar-en-jeugd-tm-18-jaar). 
 
De tennislessen worden gehouden volgens de landelijke en lokale richtlijnen. Tennisschool 
Burgersdijk heeft dit al een separate mail aan de betrokken jeugdleden (en ouders) 
toegelicht. De richtlijnen voor tennis en padel staan op de laatste pagina nogmaals vermeld 
en zullen ook op het park bij de ingang en het clubhuis worden opgehangen.  
Nogmaals: ouders mogen het park niet op. 
 
Houd je als jeugdleden en ouders hier aan! Het hek gaat na start van de les op slot en op z’n 
vroegst pas 10 minuten vóór de start van de volgende les weer open. De maatregelen voor 
de sporters/spelers (NOC-NSF) zijn te vinden bij protocol-verantwoord-sporten-kinderen-tm-
12-jaar-en-jeugd-tm-18-jaar. 
 
Vanuit de overheid zijn we verplicht om tijdens de openingstijden van ons tennis- en 
padelpark een toezichthouder op het park rond te laten lopen om toezicht op het naleven 
van alle afspraken/maatregelen te houden. De toezichthouder is iemand van onze club en is 
te herkennen aan een geel high vest dat hij/zij draagt. 
 
Vanuit de vereniging is onze voorzitter Henk Salome verantwoordelijk voor de zaken met 
betrekking tot Corona en dus ook het aanspreekpunt voor de gemeente en andere 
instellingen/verenigingen. 
 
Door deze Corona-crisis is de vraag of we als vereniging alle sponsorgelden binnen zullen 
krijgen, dus weten we nog niet wat de mogelijke gevolgen voor de eigen bijdrage aan 
tennislessen voor de jeugd in het najaar/winterseizoen zullen zijn. Het Bestuur gaat dit de 
komende maanden evalueren en komt daar dan op terug. 
 
Op de KNLTB-site worden vele vragen van clubs en leden beantwoord. Neem gerust eens 
een kijkje bij https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/veelgestelde-vragen-na-maatregelen-
omtrent-coronavirus/ . 
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