Coronaprotocol van TV Poseidon
Versie 18 november 2020

Uitgangssituatie
Met ingang van 14 oktober 2020 heeft de Regering de Coronamaatregelen aangescherpt. Als gevolg
van de maatregelen is door de KNLTB de competitie stopgezet en zijn toernooien geschrapt. Omdat
tennis geen contactsport is, is het onder strikte condities toegestaan om het tennispark open te
houden en is het onze leden mogelijk om te blijven tennissen. In dit protocol is vastgelegd op welke
wijze TV Poseidon inspeelt op de situatie1.
Formele kader
Dit Protocol is opgesteld in overeenstemming met de Noodverordening van de Veiligheidsregio
Flevoland en met inachtneming van de richtlijnen als verwoord in het ‘Algemeen protocol
verantwoord sporten’ (versie van 18 november 2020) van NOC*NSF, Platform ondernemende
sportaanbieders en Vereniging Sport en Gemeenten en van de ‘Aanvullende richtlijnen tennis en
padel’ van de KNLTB (versie ‘Update 17 november 2020) en bovendien bij dit alles zo veel als
mogelijk gebruik makende van de door de KNLTB ontwikkelde ‘toolkit’2. TV Poseidon zal de
richtlijnen in beginsel toepassen. Zo niet, zal in dit Protocol gemotiveerd worden aangegeven
waarom wordt afgeweken. De betreffende teksten zijn hierna in het cursief en vet gedrukt
weergegeven.
Dit Protocol zal kunnen worden aangepast zodra voornoemde regels en richtlijnen wijzigen. Ook
kunnen opgedane ervaringen een reden zijn om dit Protocol aan te passen. Na iedere aanpassing
van dit Protocol zal het worden verzonden aan Sportbedrijf Lelystad.
Doelstelling van TV Poseidon is om het de bezoekers mogelijk te maken om louter en alleen te
sporten op het tennispark aan de Schouw. Dit zijn zowel leden van TV Poseidon als in beginsel ook
niet-leden. Als gevolg van de aanscherping van de regels medio oktober 2020 zijn in beginsel
toeschouwers niet langer welkom en zijn alle vormen van evenementen en wedstrijden geschrapt.
Tennislessen voor zowel junioren als senioren zullen wel door kunnen gaan. Ook is het toegestaan
om interne wedstrijden te organiseren voor junioren (in de leeftijd t/m 17 jaar).
Organisatie
Het streven is om dagelijks het tennispark open te hebben c.q. toegankelijk te laten zijn voor
‘toegestane activiteiten’ (zie hierna) tussen 08.00 uur in de ochtend en circa 23.00 uur in de avond.
Op het geheel wordt namens het bestuur van TV Poseidon toegezien door de
‘coronaverantwoordelijke’. De coronaverantwoordelijke draagt de verantwoording over de juiste
uitvoering van dit Coronaprotocol. Tevens is de coronaverantwoordelijke aanspreekpunt intern en
extern en kan eenieder bij de coronaverantwoordelijke terecht met vragen.
Als coronaverantwoordelijke zijn door het bestuur aangesteld alle bestuursleden. Contactgegevens:
- John Bogaers
06 2000 4114 / voorzitter@tvposeidon.nl
- Yvonne de Boer
06 2322 8910 / secretaris@tvposeidon.nl
- Rick Hekker
06 1170 5763 / rick_hekker@hotmail.com
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Gedurende 14 dagen (van 4 november in de avond tot en met 18 november) gold een verscherpt regime
dat tot gevolg had dat senioren met maximaal 2 personen op één tennisbaan mochten spelen. Dit protocol is
hierop toen niet aangepast. Wel zijn deze regels nageleefd en zijn onze leden hierover geïnformeerd.
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Zie: https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/aanvullende-richtlijnen-en-adviezen-tennispadel/
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Jur Haak:
06 1076 1981 / jurhaak@upcmail.nl
Jan-Hein Gerritsen: 06 1051 2029 / voorztc@tvposeidon.nl

Communicatie
Het bestuur van TV Poseidon spant zich in om al haar leden en bezoekers zo veel als mogelijk te
informeren over de regels en beperkingen op ons tennispark. De volgende middelen worden
ingezet:
i. Alle leden worden regelmatig geïnformeerd via de mail over de laatste stand van zaken
ii. De website van TV Poseidon wordt ‘up to date’ gehouden
iii. Er hangen grotere en kleinere affiches op het tennispark met daarop weergegeven wat de
gedragsregels zijn
De kernboodschap is als volgt: De basis van het beleid is om verspreiding van het Covid-19 virus zo
veel als mogelijk te beperken. Om deze reden zijn er harde regels waarvan niet afgeweken kan
worden. Dit betreft:
(a) in acht nemen van 1,5 meter afstand (indien 13+)
(b) hygiëneregels uitvoeren: was regelmatig je handen, nies in de binnenkant van je ellenboog
(c) thuis blijven bij klachten (zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, koorts,
plotseling verlies van reuk of smaak) en je te laten testen
(d) thuis blijven in de situatie dat een gezinslid in afwachting is van de uitkomst van een
Coronatest en/of in quarantaine dient te blijven omdat positief is getest
(e) registratie bij aankomst op het tennispark omwille van het mogelijk maken van bron- en
contactonderzoek door GGD en gelijktijdig vastleggen van de uitgevoerde gezondheisdcheck
Registratie
Om eventueel benodigd bron- en contactonderzoek door de GGD te faciliteren, dienen alle
bezoekers van het tennispark zich bij aankomst te registreren. Dit kan ‘elektronisch’ door het
scannen van een QR-code. De elektronische gegevens worden na het verstrijken van de termijn van
14 dagen gewist.
Gezondheidscheck
Alle bezoekers van het tennispark dienen de gezondheidscheck uit te voeren. Door middel van de
registratie, wordt vastgelegd dat hieraan uitvoering is gegeven en dat de uitkomst van de check
bezoek aan het tennispark toestaat.
Verblijf op het tennispark
Onnodig verblijf op het tennispark is niet toegestaan. Feitelijk mag je je alleen op het tennispark
bevinden als je tennis speelt of op het punt staat hiermee te starten. De leden hebben de instructie
ontvangen dat men geacht wordt maximaal 10 minuten voor de start van de voorgenomen
tennisactiviteit te arriveren en meteen na afloop van de tennisactiviteit weer te vertrekken.
Het betekent ook dat toeschouwers niet langer welkom zijn. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat de
ouders niet langer kunnen kijken bij de trainingen van hun kinderen. Hierop wordt een uitzondering
gemaakt voor de ouders van de jongste en nieuwste junioren en voor die junioren die niet zonder
begeleiding kunnen. Het is de ouders van junioren wel toegestaan om hun kinderen tot op het
tennispark te begeleiden en ‘over te dragen’ aan de trainer.
De kantine is gesloten, inclusief kleedruimtes en doucheruimtes. De achteringang van de kantine,
die toegang geeft tot de hal met het afhangbord, de toiletten en de EHBO-spullen met defibrillator,
blijft geopend. De kantine blijft wel toegankelijk voor de trainers en anderen die in opdracht van het
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bestuur werkzaamheden verrichten op het tennispark. De toiletten worden regelmatig schoon
gemaakt.
TV Poseidon beschikt over een terras, deels overkapt. Verblijf op het terras is alleen toegestaan
voor de bezoekers die in afwachting zijn van de start van hun tennisactiviteit of de ouders in de
situatie zoals hiervoor beschreven.
Toegestane activiteiten
De volgende activiteiten kunnen zich op het tennispark voordoen:
A. Reguliere tennisles
B. Vrij spelen
C. Inlooptraining voor niet-leden
D. Tennis tegen de muur
E. Activiteiten op verzoek van scholen en/of Sportbedrijf Lelystad
F. Overige door de vereniging georganiseerde activiteiten
Ad. A. Reguliere tennisles
Met ingang van 29 april 2020 zijn de tennislessen gestart voor de jeugd tot en met 18 jaar; met
ingang van 11 mei zijn de tennislessen gestart voor de overige bezoekers. De tennislessen worden in
opdracht van TV Poseidon georganiseerd en uitgevoerd door RG sports. RG sports is een
tennisschool die TV Poseidon voorziet van de volgende professionele trainers: hoofdtrainer Jeffrey
Loa en clubtrainer Mirela Ter Maten-Ghioane. Ook is het mogelijk dat RG sports (tijdelijk)
vervangers stuurt. In alle gevallen beschikken de trainers van RG sports over een door de KNLTB
afgegeven licentie.
Zowel de hoofdtrainer als de clubtrainer hebben kennis kunnen nemen van dit Protocol.
De tennislessen zullen zo veel als mogelijk worden gegeven op een blok van twee tennisbanen.
Deze tennisbanen kennen een ingang en een aparte uitgang waardoor de arriverende lesgroep en
de vertrekkende lesgroep elkaar niet tegenkomen op het tennispark.
Voor tennislessen aan senioren in de leeftijd van 18 jaar en ouder geldt de beperking van maximaal
4 personen op één tennisbaan. Mochten twee tennisbanen zijn benodigd, dan dienen de lesgroepen
per tennisbaan gescheiden te blijven.
Ad. B: Vrij spelen
Het is toegestaan vrij te spelen op de tennisbanen. Voor senioren of bezoekers in de leeftijd van 18
jaar en ouder geldt hierbij een maximum van 4 personen op één tennisbaan. Bovendien moet in
vaste koppels worden gespeeld en dient met ‘de klok mee’ van baanhelft gewisseld te worden.
‘Afhangen’ dient plaats te vinden via het elektronische afhangbord in het halletje3. Omdat de ruimte
in het halletje beperkt is, dient men in geval van drukte buiten te wachten tot er ruimte ontstaat.
Het afhangbord zal veelvuldig worden schoon gemaakt. Ook zullen schoonmaakmiddelen
voorhanden zijn, zodat eenieder die het afhangbord wil gebruiken het voor gebruik kan
schoonmaken. Het is immers een ‘touchscreen-systeem’.
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In afwijking van de richtlijnen van de KNLTB hanteert TV Poseidon niet het elektronisch afhangen op
afstand.
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Ad. C: Inlooptraining voor niet-leden
Niet leden zijn ook welkom. TV Poseidon overweegt het mogelijk te maken om in te schrijven voor
inlooptrainingen, bestemd voor niet-leden.
Zo nodig worden aan de niet-leden leenrackets verstrekt. De trainer zorgt ervoor dat na gebruik de
leenrackets worden gereinigd.
Ad. D: Tennis tegen de muur
Ons tennispark beschikt over een tennismuur. De tennismuur kan van twee zijden worden bespeeld
(zijde A en zijde B). Voor beide zijden afzonderlijk geldt dat er of maximaal 2 kinderen in de leeftijd
tot en met 17 jaar spelen of 1 oudere bezoeker speelt.
Ad. E: Activiteiten op verzoek van scholen en/of Sportbedrijf Lelystad
TV Poseidon is bereid om op verzoek van scholen en/of Sportbedrijf Lelystad activiteiten te
organiseren in de vorm van bijvoorbeeld clinics of kennismakingslessen. Ook is denkbaar dat
bijvoorbeeld scholen het tennispark willen benutten voor gymnastiekles of anderszins. Indien dit
verzoek wordt ingediend zal per activiteit een specifiek plan worden opgesteld door de coronaverantwoordelijke in overleg met de school en/of Sportbedrijf Lelystad.
Ad. F: Overige door de vereniging georganiseerde activiteiten
Het is toegestaan om interne wedstrijden te organiseren voor junioren in de leeftijd tot en met 17
jaar.
Enerzijds beoogt het beleid van de Regering contactmomenten en reisbewegingen zo veel als
mogelijk te beperken, anderzijds sporten en bewegen niet onmogelijk te maken, mits
verantwoord. Dit beleid indachtig heeft het bestuur van TV Poseidon doen besluiten om de
activiteiten ‘Koffietennis’ en ‘Tosstennis’ in een aangepaste vorm te continueren omdat een
behoorlijk aantal leden niet een vaste groep heeft om in te spelen en om deze reden ‘afhankelijk’
is van deze activiteiten. M.a.w. het bestuur merkt deze activiteiten niet aan als wedstrijden en
beziet het als een mechanisme, een reserveringssysteem, om tot een baanindeling te komen. Met
de organisatoren is een werkwijze overeengekomen om risico’s zo veel als mogelijk te beperken.
Dit besluit van het bestuur kan geïnterpreteerd worden als een afwijking van de richtlijnen van de
KNLTB, meer in het bijzonder hetgeen in de op de website van de KNLTB onder Q&A is
gepubliceerd. Zie onder Bijlage A de weergave van de afstemming die heeft plaats gevonden met
de voorzitters van de beide andere tennisverenigingen in Lelystad.
Voorzieningen
Het bestuur van TV Poseidon voorziet in de voorzieningen om dit Protocol te kunnen uitvoeren. Het
gaat hierbij onder meer om het volgende:
- De vijf bestuursleden zijn aangewezen als coronaverantwoordelijke. Op meerdere plekken op het
tennispark is aangeven hoe enige coronaverantwoordelijken bereikbaar zijn.
- Er zijn in ruime mate ontsmettings- en reinigingsmiddelen aanwezig op het tennispark zodat
bezoekers van het tennispark hun handen kunnen reinigen, het afhangbord kan worden ontsmet
en gebruikte voorwerpen zullen desgewenst schoongemaakt kunnen worden.
- De toiletten zullen regelmatig worden gereinigd.
- EHBO doos en defibrillator zijn aanwezig en bereikbaar via de achteringang van het halletje.
- Er is QR-code geopend zodat bezoekers zich kunnen registreren en de deelname aan de
gezondheidscheck kunnen vastleggen.
- Om het ‘verkeer’ op het tennispark letterlijk maar ook figuurlijk in goede banen te leiden wordt
afzetlint gebruikt, worden enige looproutes gecreëerd en wordt het tennispark voorzien van
affiches/borden met uitleg.
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Bijlage A

Weergave afstemming met voorzitters van LTVL en ITL
(Whatsapp bericht d.d. 18 november 2020)

Goedenavond heren. Ik ben jullie nog een update verschuldigd inzake 'tossen'. We hebben als
bestuur besloten om vast te houden aan ons doel om de 'eenzamere' tennissers de mogelijkheid
te bieden om te kunnen blijven sporten/tennissen. Hiervoor hebben we een mechanisme, dat
waarschijnlijk in de volksmond ‘tossen’ zal worden genoemd, maar niet is. Waar mogelijk hebben
we de werkwijze zodanig aangepast dat het nog minder verwantschap heeft met het aloude
tossen.
Onderbouwing: het is ten dienste van een substantiële groep leden van onze vereniging, veelal
ook de oudere leden. Vroeger - voor Corona - had 'tossen' (koffietennis een paar keer in de week
in de ochtend + racketavond op donderdag) ook die functie en was het daarnaast extra
aantrekkelijk voor velen vanwege het sociale karakter. Misschien was het sociale aspect voor velen
zelfs het belangrijkste. Nu is het anders. We hebben het aangepast tot een reserveringssysteem.
Er wordt niet meer 'getost'. De indeling na tijdige inschrijving wordt voor de start kenbaar
gemaakt. Alle sociale franje is ervan af. Er wordt alleen tennis gespeeld. Het is ook niet het spelen
van wedstrijden, zoals bedoeld in alle regels en richtlijnen. We trekken hierbij ook de parallel met
andere sporten, waaronder bijvoorbeeld hockey (senioren-trimhockeyers trainen ook gewoon
door alleen nu met max. 4 personen op een afgebakend veldje – dit wordt in Lelystad o.b.v.
opkomst gedaan, hetgeen dan verrassend veel weg heeft van wat wij tossen zouden noemen…).
Houden we ons dan niet aan de regels of zoeken we de grenzen op door eigen interpretaties te
kiezen? Nee. We voldoen volledig aan de regels van de Veiligheidsregio. We volgen ook volledig de
richtlijnen van NOC*NSF.
Inzake richtlijnen van de KNLTB: dit is een verdere uitwerking van de richtlijnen van NOC*NSF. Het
zijn niet voor niets richtlijnen. Hiervoor geldt wat ons bestuur betreft: pas toe, of leg uit. Als je al
zou vinden dat we afwijken van de richtlijnen (of zelfs de hierop gebaseerde Q&A) - wij denken
niet, ook niet inzake tossen – dan hebben we het bij deze ook aan jullie uitgelegd. Onze vereniging
wijkt op één punt af van de richtlijnen van de KNLTB. Wij gebruiken niet het afhangsysteem als
reserveringssysteem op afstand. Maar ook dat kunnen wij uitleggen…
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