
 
 
Stappenplan fase 4 (vanaf 1 augustus) TVA  
 
Beste Leden,  
 
De afgelopen maanden hebben we gezien hoe goed bij TVA het opstarten van tennis is opgepakt. Iedereen neemt 
zijn verantwoordelijkheid in de strijd tegen het coronavirus. Samen maken we tennis op een verantwoorde en veilige 
manier voor iedereen mogelijk. Het blijft belangrijk om de drukte op het park, op de banen, op het terras en in het 
clubhuis te controleren en beheersbaar te houden, zodat de 1.5 meter gewaarborgd kan worden.  
 
De afgelopen maanden, waarin steeds vooraf banen zijn gereserveerd, is ook gebleken dat met name de dinsdag- en 
woensdagavonden van  20:00 uur tot 21:00 uur populaire tennis tijden zijn.  
De KNLTB adviseert om het reserveren van banen (via de knltb clubapp en ook zoals wij dat hebben gedaan) te 
continueren. Desondanks willen wij het (online) reserveren van banen via de app of mail per 1 augustus stoppen en 
het reguliere afhangbord naast de deur naar de kleedkamers weer gaan gebruiken. Als je nog geen pasje hebt dan 
kun je dit afhalen bij Freek vd Leeden, Hoefpad 12 in Arkel. De maanden augustus en september zijn proefmaanden. 
Blijkt na (of in) deze maanden het niet vooraf reserveren van een baan niet te werken dan gaan we weer terug naar 
vooraf reserveren van banen. 
 
Huidige richtlijnen KNLTB en hygiëneregels van het RIVM : 

 Buiten tennis is weer toegestaan voor alle leeftijdsgroepen. Op voorwaarde dat de geldende corona 
maatregelen worden gevolgd. 

 Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben op de baan. Dus in een rally bij 
een dubbel geldt de 1.5 meter afstand niet, maar een high five en handen schudden doen we nog even niet. 

 Voorafgaand en na afloop van het tennissen dienen spelers van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot 
elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines, clubhuizen en terrassen die ook weer 
open mogen. 

 Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. 
 Per 1 juli zijn ook wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als buiten. 

Hierbij mag publiek aanwezig zijn. De 1,5 meter afstand blijft van kracht. 

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 
 Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten). 
 Vermijd drukte. 
 Was vaak je handen. 

Uitgebreide informatie over de maatregelen staan in het  Algemeen Sportprotocol van NOC*NSF.  
 
TVA Coronaverantwoordelijke:   Krijn Kooijman      0652481632 
                                                                                   krijn.kooijman@hetnet.nl  
Vriendelijke groeten, 
 
Het Bestuur. 


