
 

 Corona Protocol TV Tie-Breakers 
 Voorzover van toepassing tijdens 
 Competitie najaar 2020 
  

Protocol Verantwoord Tennissen en Aanvullende Richtlijnen  
 
Algemeen 
T.V Tie Breakers volgt volledig de protocollen van NOC*NSF en KNLTB (zie bijlage) met de volgende 
aanvullingen en kanttekeningen. 
 
Op het park worden rondom de kantine de Horeca regels gevolgd. Consumpties alleen zittend aan 
een tafel op terras of in kantine. Tijdens competities en evenementen zal sprake zijn van toegewezen 
plaatsen en digitaal bestellen/afrekenen. Iedereen die op het park komt dient zich te registreren. 
 
Voor iedereen geldt: 
Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C), verlies van reuk/smaak 
 
Tijdens wedstrijden gelden de volgende algemene richtlijnen: 

 Wedstrijdspelers hoeven geen 1,5 m afstand te houden tijdens het spelen van de wedstrijd 
 Geen high-fives, geen handen schudden 
 Tijdens het wisselen van baanhelft niet dichtbij elkaar zitten op bankjes of stoelen 

 
Tijdens de competitiedagen gelden eveneens aanvullende maatregelen. Tijdens alle competitiedagen 
zullen Verenigings Competitie Leiders (VCL), assistent competitieleiders in de rol van host, en een 
vrijwillige corona-coördinator aanwezig zijn naast het horeca-personeel. 
 
De corona-coördinator is te herkennen aan het opvallende hesje. Alle leden die naar het park komen 
kunnen bij de corona-coördinator een uitdraai krijgen van de basisrichtlijnen die geldig zijn op het park  
 
Op de baan staan de gebruikelijke bankjes. Tennissers worden uitdrukkelijk verzocht deze uitsluitend 
te gebruiken om de spullen op weg te leggen of even uit te rusten; hierbij dient de 1,5 mtr 
afstandsregel in acht te worden genomen 
 
Alle leden wordt verzocht zo veel mogelijk NIET met de auto naar het tennispark te komen. 
Parkeerruimte zal zeer beperkt zijn.  
 
Voor het overige worden alle leden geïnstrueerd en geadviseerd conform de richtlijnen en adviezen 
van de sportbonden en de gemeente Amsterdam 

 
Tenslotte 

Vanzelfsprekend worden de regels aangepast wanneer daar aanleiding voor is. Regelmatig wordt 

geëvalueerd om te kijken wat er in het vervolg beter kan. De regels van het kabinet, de richtlijnen van 

de gemeente Amsterdam en de adviezen van de KNLTB en het NOC*NSF zijn te allen tijde leidend.  

 

Bijlagen 

Protocol verantwoord sporten; NOC*NSF, juli 2020 

Aanvullende richtlijnen verantwoord tennissen en padellen – Fase 4; KNLTB, 1 juli 2020 

Stappenplan Verenigingen – Fase 4; KNLTB, 1 juli 2020 

Richtlijnen voor Tennis; KNLTB 1 juli 2020 


