TV WPD

CORO N A NI E U WS B RI E F 7
Beste Leden,
De Coronamaatregelen volgen elkaar steeds
sneller op. Gisteren werden er nieuwe maatregelen afgekondigd, waarbij tennis als een
van de weinige sporten mocht doorgaan.
Vraag was echter of er nog wel gedubbeld
mocht worden en jawel ook daar is vanmiddag
positief bericht over binnengekomen, maar
wel onder voorwaarden.
Hieronder het bericht die wij van de KNLTB
hebben ontvangen:
Beste bestuurders
CORONA UPDATE: COMPETITIES STOPGEZET, VRIJ SPELEN EN TRAINING
BLIJFT MOGELIJK
Het kabinet heeft extra maatregelen aangekondigd om
de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen
een halt toe te roepen. De horeca moet sluiten, de
maximale groepsgrootte wordt teruggebracht en amateursportwedstrijden zijn verboden. Dat maakte minister-president Rutte dinsdag 13 oktober bekend. Het
zijn harde maatregelen, maar noodzakelijk in de bestrijding van het coronavirus. De maatregelen gaan in
op woensdag 14 oktober en gelden voorlopig voor de
komende 4 weken. Over 2 weken maakt het kabinet de
balans op en bepaalt dan het vervolg van de maatregelen.

Het doel van alle maatregelen is het aantal reisbewegingen, het sociale verkeer en het aantal contacten
tussen mensen drastisch te verminderen. Het kabinet
roept mensen dan ook op contacten te beperken en zoveel mogelijk thuis te blijven.
Wat betekent dit voor tennis?
We respecteren het besluit van de overheid om sportwedstrijden niet meer toe te staan. Onze gezondheid
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staat voorop en we moeten allemaal
onze verantwoordelijkheid nemen.
Om het aantal reisbewegingen, het
sociale verkeer en het aantal contacten tussen mensen te verminderen is
het volgende van toepassing.
Update 14 oktober:
We hebben besloten de KNLTB Competitie 2020 per direct te beëindigen, zowel voor de jeugd als de senioren.
Reguliere open toernooien en Junioren Tour toernooien kunnen niet
doorgaan.
Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen, zowel buiten op de
eigen vereniging of binnen in een hal.
De maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar
(dit is exclusief trainer).
Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Publiek is niet toegestaan.
Dubbelen bij tennis 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, en is daarmee in afstemming
met NOC*NSF en het ministerie van
VWS. Geen 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.
Tot slot: we roepen verenigingen op
nog bewuster om te gaan met hun
verantwoordelijkheid. Tot vlak voor
de persconferentie leek het erop dat
de sport helemaal op slot zou gaan.

We mogen daarom heel blij zijn
met de ruimte die we krijgen,
zeker als tennis. De afspraak
met VWS en OMT is echter
gemaakt dat we dan ook absoluut niet de grens moeten opzoeken. Dat is echt anders dan
in het voorjaar, die verantwoordelijkheid moeten we ook
voelen en nemen. We vragen
verenigingen hier dan ook rekening mee te houden in eventuele besluiten die lokaal genomen
moeten worden.

•

clubkampioenschappen voorlopig te vervallen. Deze zullen
t.z.t. naar een nader te bepalen datum worden verzet.

•

Reserveren van een baan.



Het advies is om zoveel mogelijk vanuit huis, digitaal of
per telefoon (telefonisch),
een baan te reserveren of
een baan af te hangen.



Jeugd tot 18 jaar mag vrij
spelen; geen maximaal aantal
spelers per baan.

Aanvullende maatregelen:



Volwassenen vanaf 18 jaar
mogen vrij spelen; maximaal 4
spelers per tennisbaan.



Het is niet toegestaan op het
park aanwezig te zijn zonder
reservering van een baan.

•


•

•

•

Voor iedereen van 13 jaar
en ouder geldt een dringend advies een nietmedisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Tijdens de sportbeoefening
hoeft het mondkapje niet
gedragen te worden. Dus
tijdens vrij spel en tijdens
een training is het dragen
van een mondkapje niet
verplicht.
Het clubhuis is alleen open
voor gebruik van het toilet
(alleen voor noodgevallen).
Naast de kantine en het
terras zijn de kleedkamers
en de douches gesloten.
Het organiseren van interne wedstrijden/ wedstrijdvormen (geen DSS, niet
club overstijgend en met
teams van eigen vereniging)
is enkel toegestaan voor de
jeugd tot 18 jaar. Voor volwassenen vanaf 18 jaar zijn
georganiseerde wedstrijden voor groepen niet toegestaan. Hiermee komen de











Wanneer er tijdens vrij
spel of training door jeugd
tot 18 jaar samen met volwassenen vanaf 18 jaar
wordt gespeeld dan gelden
de regels voor volwassenen.
Dus groepsgrootte van
maximaal 4 en altijd 1.5
afstand tot elkaar houden.



Toeschouwers/ publiek zijn
niet toegestaan op het
park. Ouders mogen dus
ook niet komen kijken bij
de tennisles van hun kinderen.

•

Richtlijn voordat je gaat
spelen



Tennisspelers Veilig de baan
op principes

Iedereen moet zoveel mogelijk vanuit huis, digitaal
of per telefoon, een baan
reserveren of afhangen.



Volwassenen vanaf 18 jaar
houden altijd 1.5 meter afstand van elkaar, zowel opals naast de baan;

Neem zoveel mogelijk je
eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze. •



Neem je eigen materiaal
mee zoals een bidon met
water en een handdoek.

•

Richtlijnen tijdens het
spelen

De vereniging is alleen open
voor vrij spelen (mits er van
te voren een baan is gereserveerd) en trainen.
Het toilet is alleen open voor
noodgevallen.



Vermijd fysiek contact.



De kantine, het terras, de
kleedkamers en douches zijn
gesloten.

Ga tijdens het tennissen
niet dichtbij elkaar zitten
(bankje of stoelen).



Geef geen high fives.



Wissel van baanhelft met
de klok mee.



Houd altijd 1.5 meter
(ongeveer je arm plus racketlengte) afstand.

•

Richtlijnen na het spelen



Ga na het vrij spelen/ trainen direct naar huis.

Spelers zijn alleen welkom op
de vereniging op het tijdstip
dat ze een baan gereserveerd
hebben en/of training hebben.
Kom 5 minuten voor aanvang
van de training of vrij spelen
naar het park.















Bij trainingen voor jeugd
tot 18 jaar geldt geen
maximaal aantal leerlingen
per baan.
Bij trainingen voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt:
maximaal 4 spelers per
tennisbaan exclusief de
leraar.
Trainingsgroepen van 8
personen zijn mogelijk, zolang deze duidelijk zichtbaar in 2 groepen van 4
spelers (met 1.5 meter afstand) gescheiden zijn op 2
banen en de groepen niet
gemengd worden.
Wanneer er in één trainingsgroep leerlingen zitten die jonger zijn dan 18
jaar én leerlingen vanaf 18
jaar dan gelden de maatregelen voor de leerlingen
vanaf 18 jaar. Dus groepsgrootte van maximaal 4 en
altijd 1.5 afstand tot elkaar houden.
De leraar mag op de baan
aanwezig zijn mits hij/zij
1.5 afstand houdt tot de
leerlingen.
De leraar houdt rekening
met de afstand tussen
leerlingen vanaf 18 jaar bij
oefeningen en drills en
maakt hier eventueel gebruik van hulpmiddelen om
1.5 meter afstand te garanderen.
Voor leraren geldt een
dringend advies een nietmedisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Bij
de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje
niet gedragen te worden.
Leraren zijn niet verplicht
om op de baan een mondkapje te dragen, omdat zij

relatief eenvoudig afstand
kunnen houden en de hallen
groot zijn.


Tennis specifieke fysieke
trainingen zijn toegestaan
voor groepen van maximaal 4
personen. •



Beperk het gebruik van het
aantal trainingsballen per les.



Leenrackets worden meteen
na gebruik gedesinfecteerd.



Leenrackets mogen niet rouleren en worden na gebruik
meteen gedesinfecteerd.



Leerlingen zijn alleen kort
voor aanvang van de les (5
minuten) aanwezig.



Na afloop gaan leerlingen
meteen weer naar huis.

Het lijkt wel een repeterend bandje, maar hiermee
worden de te nemen voorzorgen, voor onze eigen gezond in ons systeem getimmerd (met de hamer van
Rutte).
Competities

ren nog met mooi weer de laatste wedstrijden kunnen spelen.
De competitie was weliswaar
nog niet klaar, maar voelde als
een traktatie in deze zeer ongastvrije opzet, zonder gebruik
van kantine en heerlijke lunches en alles wat erna nog bij
kwam.
Machiel nog bedankt voor het
gebruik van je harmonica overkapping. De heren hebben er
nog gebruik van gemaakt, maar
voor de dames stond er net
teveel wind om deze op te kunnen zetten.
Vandaag 14 oktober hebben we,
Kees de Kok en ondergetekende, een gesprek met 5 man van
de Gemeente Goes, waaronder
wethouder Joost de Goffau,
gehad. Afgesproken is dat deze
winter de bomen aan de zijde
van het land van Lievaart met
enkele meters worden ingekort,
zodat ze niet meer boven het
hekwerk uitsteken. Dit zal heel
wat minder overlast geven voor
het baanonderhoud dat Kees
uitvoert. Een en ander wordt
ook nog met ons kortgesloten,
dus wij wachten het af.
Tenslotte hierbij nog een oproep om zo spoedig mogelijk op
te geven voor de tennislessen.
Raoul is beperkt in zijn uren om
bij TV WPD lessen te verzorgen en daarom, vol is vol!

Jongens en meisjes hiermee is de
competitie abrupt afgelopen.
Rood was al klaar, maar groen had
nog verschillende partijen te
gaan. Jammer jongens!
Voor de vrijdagavond dames
stond het debuut van Dagmar er
aan te komen. Helaas, dit zal nog
even op zich laten wachten. Je
kunt in de aanstaande periode
nog veel trainen Dagmar, moet je
maar denken.
De dames dinsdag hebben giste-

Het formulier kan via deze link
worden ingevuld. Aanmelding
lessen Raoul.
Met sportieve groeten en blijf
gezond!
Namens het bestuur,
Sylvia Katsman.
N.B.: De laddercompetitie spelen kan nog steeds!

