
Protocol L.T.V. Ten Medel 
 
 

• Er is een aparte toegangsroute via de kleine ingang en een route om het park 
te verlaten via de grote ingang. Deze routes worden duidelijk aangegeven. 
 

 
 

 
 
Je verlaat het park via het pad wat richting de fietsenstalling loopt. 



 
 
 
 

• De fietsen moeten buiten het park worden geparkeerd. 
 
 

• We gebruiken voor de auto’s alleen de grote parkeerplaats. 
 

 
 

• Kom niet te vroeg naar de les (max. 10 minuten van tevoren), en wacht op 
aangeven van de trainer op gepaste afstand, totdat je de baan mag betreden. 
 

• Het clubhuis is gesloten. Dit geldt ook voor het terras. 
 

• Er kan geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers. Kom met eigen 
drinken en in tenniskleding. Alleen in nood kan het toilet worden gebruikt. 
 



• Ouders-verzorgers mogen niet op het terrein verblijven. 
 

• Voor iedereen geldt: blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden 
besmet is of minder dan 2 weken besmet is geweest; of als men de volgende 
symptomen heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 
bij lichaamsverhoging > 38gr Celsius. 
 

• Vrij tennissen: 
 

• Baan reserveren moet vanuit huis. Dit kan via de KNLTB Clubapp. Het is niet 
toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering. Om drukte op het 
park te voorkomen en iedereen de kans te geven om vrij te tennissen mag 
men maar 1x per dag een baan reserveren. We hebben de enkel spel tijd 
aangepast naar 1 uur i.p.v. 30 minuten. 
 

• Jeugd tm 12 jaar: 
Het vrij tennissen moet altijd onder toezicht plaatsvinden van een 
toezichthouder. De toezichthouder kan zijn een ouder of volwassen lid.  
Geen 1,5 m regel van toepassing. 
 

• Jeugd tm 18 jaar: 
Het vrij tennissen moet altijd onder toezicht plaatsvinden van een 
toezichthouder. De toezichthouder kan zijn een ouder of volwassen lid. 
Maximaal 4 spelers per baan.  
Inachtneming van 1,5 m regel. 
 

• Vanaf 19 jaar (Volwassenen): 
Voor het vrij spelen is geen toezichthouder nodig. 
Maximaal 2 spelers per baan (enkel spel). Echter een dubbel gevormd door 
gezinsleden uit eenzelfde huishouden tegen een koppel uit een ander 
huishouden (huishouden = gezinsleden die onder 1 dak wonen), dat mag wel. 
Inachtneming van 1,5 m regel. 
 

• De oefenkooi is toegankelijk voor maximaal 1 persoon in de leeftijd van 13 
jaar en ouder. De jeugd tm 12 jaar kan met meerdere personen tegelijk 
gebruik maken van de oefenkooi.  
 

• Men dient zo snel mogelijk het park te verlaten als de sportactiviteit klaar is. 
 

• Als bestuur doen wij een dringend beroep op jou om je aan de regels te 
houden. De kans is groot dat er gehandhaafd wordt door de gemeente. Als we 
ons niet aan de regels houden kan er een boete volgen voor de speler, de 
trainer en de vereniging. Dit zijn hoge boetes, die wij dan ook direct verhalen 
op de veroorzaker. Zorg ook dat je je kan identificeren als er daadwerkelijk 
een controle komt. 

 

 


