
Protocollen voor de Toss 
Hierbij hanteren wij als vereniging de uitgangspunten van het “Protocol verantwoord 
sporten” van NOC*NSF en de KNLTB richtlijnen. 

Mocht het onverhoopt op een toss-moment regenen, dan zal er geen toss worden 
georganiseerd. Het clubhuis is namelijk voorlopig nog niet toegankelijk i.v.m. een 
verbouwing. En buiten vertoeven is geen opKe. 

Zie ook verder de sites van LTC Startbaan en Parkstartbaan voor de laatste updates. 

De start van de Toss is : 

Maandagochtend-toss     : 8 juni 

Maandagavond-toss     : 8 juni 

Dinsdagavond-toss      : 2 juni 

Woensdagochtend-toss   : 3 juni 

Voor de maandag en dinsdagavond 

• Spelers leveren hun pasje in bij de baancommissaris (aanwezig op terras) en gaan 
met maximaal 2 personen aan een tafel ziWen. Men mag zich niet staand ophouden 
op het terras.  

• Spelers geven heel duidelijk van te voren aan hoeveel rondes zij willen spelen. 

• De baancommissaris ( heeX handschoenen aan ) reinigt alle pasjes en deelt de 
spelers in voor de eerste ronde. 

• De baancommissaris geeX de spelers aan op welke baan zij voor de eerste ronde 
spelen. 

• Na afloop van de eerste ronde blijX iedereen op de baan en zal de baancommissaris 
langskomen om aan te geven op welke baan de spelers eventueel de volgende ronde 
spelen. Als je toevallig bent uitgeloot, ga je naar het terras en zit je weer met 
maximaal twee personen aan een tafel. 

• Mocht je niet meer (willen) spelen dan kun je of het park verlaten of naar het terras, 
waar weer de regel van maximaal twee personen aan een tafel geldt. Daar zal 
vooralsnog geen bediening aan de tafels zijn en dienen de drankjes opgehaald te 
worden bij de bar. 

•  Let er op dat na het spelen en voor het slepen de handen worden gedesinfecteerd. 



Voor de maandag- en woensdagochtend  

• Spelers melden zich bij de baancommissaris die zich bevindt tussen buitenbaan 4 en 
5. 

• Deelnemers, m.u.v. de maandagochtend  heren, leveren hun pasje in bij de   
baancommissaris en wachten, op 1,5 meter afstand, tot de indeling is gemaakt. 

• Spelers geven heel duidelijk van te voren aan hoeveel rondes zij willen spelen. 

• De baancommissaris ( heeX handschoenen aan ) reinigt de eventuele pasjes en deelt 
de spelers in voor de eerste ronde.  

• Voor de heren maandagochtend-toss zal de baanindeling op de gebruikelijke wijze  
gaan, in die zin dat geen speelkaart wordt getrokken maar een nummertje. 

• Na afloop van de eerste ronde blijX iedereen op de baan en zal de baancommissaris  
langskomen om aan te geven op welke baan de spelers eventueel de volgende ronde  
spelen.  

• Mocht je niet meer (willen) spelen dan kun je of het park verlaten of naar het terras, 
waar de regel van maximaal twee personen aan een tafel geldt. Daar zal vooralsnog 
geen bediening aan de tafels zijn en dienen de drankjes opgehaald te worden bij de 
bar. 

• Let er op dat na het spelen en voor het slepen de handen worden gedesinfecteerd. 


