
 

 

CORONA UPDATE: COMPETITIES 

STOPGEZET, VRIJ SPELEN EN 

TRAINING BLIJFT MOGELIJK 

 

Beste TVA-leden, 

Gisterenavond hebben premier Rutte en minister De Jonge in een persconferentie maatregelen 

aangekondigd die het verspreiden van het Coronavirus verder moeten stoppen. Leidraad is het 

indammen van de reisbewegingen en beperken sociale contacten. 

Ook de sportbeoefening is aan de orde gekomen. 

Wat betekent dit voor de tennissport  met ingang van 14 oktober 2020 ? 

 Competities 2020 voor zowel senioren als jeugd worden per direct beëindigd. 

 Reguliere Open Toernooien gaan niet door. 

 Vrij tennissen en trainen op eigen verenigingscomplex blijft mogelijk. 

 Maximale groepsgrootte is  4 personen, exclusief de trainer. 

 Voor kinderen tot 18 jaar geldt de groepsgrootte tot 4 personen niet. Zij mogen dus met 

bijvoorbeeld 7 personen les krijgen op een baan. 

 

 

 



 

Dubbelen ? 

Dubbelen bij tennis en kan, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit 

is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in 

groepjes van maximaal  4 personen met onderling 1.5 meter afstand. Vermijd  fysiek contact, houd 

altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet 

laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Het 

besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering. 

Kantine en kleedkamers. 

Onze kantine en kleedkamers/douches blijven gesloten. 

Publiek. 

Toeschouwers zijn niet toegestaan. 

Duur van de maatregelen. 

De maatregelen gelden voor een periode van 4 weken, waarbij over 2 weken een evaluatie 

plaatsvindt. 

Basisregels voor iedereen 

 blijf bij klachten thuis en laat u testen; 
 houd 1,5 meter afstand van anderen; 
 was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;  
 vermijd drukte:  ga weg als het druk is 

 

 

Het is heel jammer dat een aantal beperkende maatregelen zijn genomen maar ze zijn helaas 

noodzakelijk. Laten we er ons allemaal aan houden ! 

Blijf gezond !! 

Bestuur TVA Arkel 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-

besmettingen-terug-te-dringen 
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