
Tossen, Rackettrekken en Husselen  

 
Deze handleiding is ontwikkeld om ‘corona-proof’ de interne toss te kunnen organiseren. Hierin 

staat beschreven waar je rekening mee dient te houden in verband met de maatregelen in strijd 

tegen het coronavirus. Deze handleiding zal op basis van de actualiteit worden aangepast.  

 

 

1. Voorbereiding  

Normaal gesproken hoef je je vooraf niet aan te melden voor de Toss avond, maar in tijden van 

corona is het belangrijk dat je van te voren weet hoeveel spelers er aanwezig zijn. Laat spelers 

zich daarom van te voren inschrijven, bijvoorbeeld via de mail. Plan de wedstrijden en maak een 

baanplanning van te voren, zodat dit niet meer ter plekke gedaan hoeft te worden. Belangrijk is 

om dit vooraf te communiceren naar de spelers.  

 

2. Format 

 

o Denk goed na over welke soort spelers je op de club hebt en maak verschillende Toss 

momenten voor specifieke doelgroepen zoals alleen voor dames, competitiespelers, 

startende tennissers etc.  

o Speel wedstrijden van 30 of 45 minuten en wissel dan door, zodat je tegen veel 

verschillende mensen speelt.  

 

3. Communicatie  

Zorg voor een goede communicatie over de Toss momenten richting de leden. Geef duidelijk 

aan dat spelers zich vooraf dienen in te schrijven, aangezien dit voor corona niet van toepassing 

was. Enkele communicatie kanalen die je hiervoor kunt gebruiken zijn 

 

o Trainer 

o Via de app  

o Social media  

o Nieuwsbrief  

o ClubApp  

 

4. Waar moet je als organisatie rekening mee houden?  

o Zolang het clubhuis gesloten is dienen spelers zich 5 minuten voor de Toss te melden 

en na afloop direct weer te vertrekken 

o Vooraf inschrijven, schema’s maken en communiceren  

o Voor een X aantal banen reserveren voor de Toss 

Houd rekening met een maximaal aantal aanmeldingen voor de Toss, zodat je voorkomt 

dat leden tussen twee rondes door een ronde moeten wachten. Dit zorgt ervoor dat 

leden moeten wachten op de vereniging en dit wil je voor nu voorkomen.  

 



5. Waar moeten spelers rekening mee houden?  

o Houd 1,5 meter afstand tot iemand anders 

o Clubhuis alleen open voor toilet (mits clubhuis is geopend)  

o Ga niet met je partner/tegenstander op één bankje zitten 

o Wissel van baanhelft met de klok mee 

o Zolang het clubhuis gesloten is ga je na het tennissen meteen weer naar huis 

o De algemene hygiëneregels: 

- Was je handen voor en na het spelen 

- Schud geen handen en geef geen high fives 

- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 

- Blijf thuis bij klachten 

 


