
 

Corona-richtlijnen   VVGA   ❤    TV   Tie-Breakers   Open   Toernooi  
 
Wij   hebben   ons   best   gedaan   onze   parken   en   het   toernooi   zo   veilig   mogelijk   in   te   richten   voor  
alle   aanwezigen.   We   vertrouwen   erop   dat   jullie   de   onderstaande   richtlijnen   naleven   en   dat  
we   met   elkaar   kunnen   genieten   van   een   prachtig   toernooi   vol   gezelligheid   en   liefde.  
 

● We   zullen   aan   de   poort   een   digitaal   check-in   gesprek   voeren,   wat   je   kan   openen   via  
de   daar   aanwezige   QR   code.  

● Bij   die   check-in   vragen   we   jullie   contactgegevens.   Deze   gegevens   worden   louter  
gebruikt   in   het   geval   er   een   besmetting   plaats   mocht   vinden   tijdens   ons   toernooi.  

● Als   het   te   druk   dreigt   te   worden   dan   kunnen   we   alleen   nog   spelers   op   onze   parken  
toelaten.   Mocht   dat   niet   genoeg   effect   hebben,   dan   zullen   we   bezoekers   verzoeken  
het   park   te   verlaten.   Te   beginnen   met   de   bezoekers/spelers   die   het   langst   aanwezig  
zijn.  

● Evenementen   zullen   kleinschaliger   en   waar   mogelijk   digitaal   van   aard   zijn.   Zo   is   er  
een   knallend   online-Bemmel-Brothers   festijn   op   vrijdag.   

● We   hebben   een   beperkte   ruimte   om   bezoekers   en   spelers   een   veilige   schuilplek   te  
bieden   mocht   het   gaan   regenen.   Houd   daar   rekening   mee   door   vooraf   de  
weersvoorspelling   te   checken   en   eventueel   een   paraplu   (of   poncho)   mee   te   nemen.  

● Kleed   je   waar   mogelijk   thuis   of   op   kantoor   om.   Onze   kleedkamers   zijn   open   maar  
hebben   een   beperkte   capaciteit   dus   het   kan   zijn   dat   je   even   moet   wachten.  

● Gezellig   als   je   mega-fan   en/of   moeder   naar   je   wedstrijd   komt   kijken,   maar   licht   hen  
alvast   in   over   deze   richtlijnen.  

● Volg   de   looproutes   op   onze   parken,   wij   hebben   een   uitgebreid   onderzoek   gedaan  
naar   de   veiligste   wandelmogelijkheden.  

● Consumpties   van   aller   aard   mogen   alleen   zittend   aan   een   tafel   worden   genuttigd.   
● Op   T.V.   Tie-Breakers   hebben   we   een   extra   terras   opgebouwd,   een   gras-terras   aan  

het   water.   Aldaar   kan   je   bestellen   via   de   QR-code   op   elke   tafel.   Het   is   dus   niet   de  
bedoeling   dat   je   je   drankjes   aan   de   bar   haalt,   uitgezonderd   spelers   voor   of   tijdens  
hun   wedstrijd.   Het   verhoogde   stenen   terras   is   gereserveerd   voor   de   spelers   die  
willen   wachten   of   iets   willen   nuttigen   voor   of   na   hun   wedstrijd.   

● Laat   de   stoelen,   bierbanken,   zitzakken,   tafels   en   ander   meubilair   vooral   staan   waar  
ze   staan.   Wij   hebben   hier   goed   over   nagedacht,   en   iedereen   kan   zo   een   gezellig   en  
veilig   plekje   vinden.  

● Vallen   je   zaken   op   die   niet   door   de   beugel   kunnen?   Deel   het   met   de   commissie   en/of  
het   personeel   want   we   zien   misschien   niet   alles.  

● Volg   te   allen   tijde   de   aanwijzingen   van   de   commissies   en   ons   lieve   personeel   op.  
 
Wij   hebben   er   mega   zin   in   om   er   een   onvergetelijk   toernooi   van   te   maken,   vertrouwend   op  
deze   corona-kaders   en   op   jullie   eigen   verantwoordelijkheid.  
 
Voor   de   zekerheid:  

● Heb(ben)   jij   of   een   van   je   huisgenoten   klachten?   Blijf   vooral   thuis   en   laat   je   testen.  
● Blijf   ook   thuis   indien   je   bent   getest   en   de   uitslag   nog   niet   bekend   is.  
● Kom   niet   naar   het   park   als   je   afgelopen   10   dagen   bent   teruggekomen   uit   een   gebied  

met   reisadvies   “code   oranje”.  
● Houd   1,5   meter   afstand   (uitzondering   tijdens   het   tennissen).  
● Schud   geen   handen,   hoe   graag   je   ook   de   felicitaties   na   een   wedstrijd   in   ontvangst  

wilt   nemen.  
● Was   vaak   je   handen.   Wij   verzorgen   zeep   en   ander   ontsmettingsmateriaal.  
● Bij   twijfel:   bel   ons.   Of   de   GGD.  

 


