CORONA UPDATE: DUBBELEN EN
TRAINEN MET 4 PER BAAN MAG WEER
Beste TVA-leden,
Premier Rutte en minister De Jonge hebben in hun persconferentie van
dinsdagavond 17 november bevestigd dat de extra maatregelen van de afgelopen 2
weken vervallen vanaf donderdag 19 november. Dat betekent dat de maatregelen
zoals bekend gemaakt op 13 oktober weer gaan gelden, sportkantines blijven
gesloten, amateursportwedstrijden zijn verboden en de maximale groepsgrootte is 4
personen. Dubbelen en trainen met maximaal 4 spelers per baan is weer
toegestaan.
De extra maatregelen in de strijd tegen het coronavirus hebben effect, maar de cijfers
zijn nog niet op een niveau om de maatregelen verder te versoepelen. Daarom
blijven de ‘gedeeltelijke Lock down’ en de maatregelen van 13 oktober van kracht tot
half december.
Het doel van alle maatregelen is en blijft het aantal reisbewegingen, het sociale
verkeer en het aantal contacten tussen mensen drastisch te verminderen. Onze
gezondheid staat voorop en we moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen.
We zijn blij dat sporten nog steeds kan, houd daarbij altijd de basisregels in acht,
houd 1.5 meter afstand, was je handen en als je klachten hebt blijf je thuis en laat je
testen.

Wat betekent de versoepeling voor tennis vanaf donderdag 19 november?


Officiële competities en toernooien zijn verboden. Onderlinge wedstrijden voor de
jeugd t/m 17 jaar binnen een vereniging zijn wel toegestaan.



Vrij tennissen en trainen is mogelijk, zowel buiten op de eigen vereniging als binnen
in een hal.



De maximale groepsgrootte bij trainingen is 4 personen per baan voor volwassenen
vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer).



Dubbelen mag met 4 personen van 18 jaar en ouder in 2 vaste koppels van 2
personen; houd altijd 1.5 meter afstand tot het andere koppel en met je medespeler



Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.



Publiek is niet toegestaan, dus ouders kunnen niet blijven kijken bij hun kinderen.

We hebben gelukkig weer iets meer speelruimte, maak er gebruik van. Onze nieuwe
banen liggen er klaar voor en zijn inmiddels op woensdag 18 november gekeurd en
in orde bevonden. Zoals in eerder bericht al gezegd hoe meer we de banen bespelen
des te sneller de beoogde kwaliteit ervan wordt bereikt.

Tot slot neem de regels in acht, blijf vooral gezond en veel tennis plezier!!!

Bestuur TVA

N.B. De richtlijn voor alle sporten is dat volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen
sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand.
Het Algemeen Protocol Sport is opgesteld in samenwerking met o.a. RIVM, VSG en
NOC*NSF. De KNLTB heeft deze vertaald naar richtlijnen en adviezen voor tennis.
Regionaal en lokaal kunnen richtlijnen verschillend worden toegepast, check daarom
altijd de informatie van de Veiligheidsregio’s en gemeenten.

