
 
   

Corona-update 22 december 2021 

 

In de persconferentie van zaterdag 18 december 2021 zijn er door premier Rutte en minister 

Hugo de Jonge grote zorgen uitgesproken over de snelle verspreiding van het Omikron-

coronavirus. Op advies van het OMT is daarom helaas besloten tot een “harde” lockdown 

 

De maatregelen gelden vanaf zondag 19 december 05.00 uur en zijn van kracht tot 

voorlopig 15 januari 2022 

 

Niet essentiële winkels/zaken en beroepen moeten sluiten. 

Helaas valt  de amateursport daar ook onder. Binnen sporten is niet mogelijk. Sporten 

buiten is beperkt toegestaan. 

 

Update 22 december !! 

Helaas is de interpretatie van de maatregelen m.b.t. de mogelijkheid om te sporten in 

tweetallen dinsdagavond gewijzigd en aangescherpt. De Vereniging van Sport en 

Gemeenten (VSG) heeft na overleg gisteren met VWS, NOC*NSF en Platform Ondernemers 

in Sport middels een brief aan gemeenten laten weten dat dubbelen niet is toegestaan. Dat 

heeft ook consequenties voor trainingen.  

Wat mag wel bij TVA ? 

● Buiten sporten en trainen blijft mogelijk van 05.00 tot 17.00 uur 

● Maximaal 2 volwassenen (vanaf 18 jaar) mogen met elkaar buiten sporten. Zij 

houden onderling 1.5 meter afstand. Tennis en padel met 2 volwassenen blijft 

mogelijk en kan veilig op 1.5 meter afstand. Twee spelers per baan. Alleen enkelspel 

is dus toegestaan. 

● Voor trainingen geldt maximaal 2 volwassenen (excl. trainer). Meerdere groepen van 

2 volwassenen mogen op dezelfde locatie trainen, zolang de groepen duidelijk 

zichtbaar met 1.5 meter afstand gescheiden zijn, bijvoorbeeld 2 spelers per baan. De 

groepen mogen niet gemengd worden. Een leraar mag van tweetal naar tweetal 

gaan en aanwijzingen geven, maar niet alle tweetallen bij elkaar  in één keer 

instructies geven. 

En verder… 

 

- Kinderen/jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten en onderlinge wedstrijden  

  spelen op de eigen club. Hiervoor geldt geen maximale groepsgrootte. 

- Competities worden per direct stilgelegd. 

- Onze kantine moet gesloten zijn. Toiletten blijven toegankelijk. 



- Publiek is niet toegestaan op het park. Ouders, familie en vrienden kunnen niet komen     

  kijken bij trainingen of onderlinge wedstrijden. Uitzonderingen: personen die functioneel  

  aanwezig moeten zijn. Denk hierbij o.a. aan tennisleraren en complex/baanonderhoud. 

 

Advies is om basisregels te blijven volgen: 

.Bij klachten blijf je thuis en laat je een test afnemen 

.Houd 1,5 meter afstand van elkaar 

.Was vaak de handen en hoest en nies in je elleboog 

.Vermijd drukte 

.Betaal met pin en het liefst contactloos. 

 

Wij vragen iedereen rekening te houden met bovenstaande. 

 

Met sportieve groeten, 

Bestuur TVA Arkel 


