
Beste tennissers, 

We zijn blij te kunnen melden dat onze leden en alle leerlingen (jong en oud) vanaf maandag 11 mei 

weer op onze buitenbanen mogen tennissen.  Zoals u zult begrijpen is dit nog wel aan strenge regels 

gebonden en zal het anders verlopen dan u gewend bent. Om alles in goede banen te leiden hebben 

wij een aantal regels opgesteld. Dat betreft ten eerste de voorbereiding voordat u naar het park gaat 

en ten tweede de gang van zaken op het park. 

1 Voorbereiding 

Het belangrijkste is dat u niet naar het park komt zonder telefonisch te hebben gereserveerd (zie de 

regels hieronder). Het is vervolgens de bedoeling dat u voor vertrek eerst het toilet gebruikt en uw 

handen grondig wast. Neem papieren zakdoeken mee. Kom niet eerder dan tien minuten voor 

aanvangstijd. Als bijlage is een protocol bijgevoegd met meer details. Lees dit protocol van tevoren 

goed door en volg instructies van de leraar of een ander personeelslid stipt op. De regels kunnen op 

ieder moment worden aangepast. Deze worden in elk geval gecommuniceerd op de website. 

2 Regels op het park 

Op het park aangekomen meld u zich bij de terraspoort. Let op, het terras en het restaurant zijn nog 

gesloten. U moet prompt aanwijzingen van medewerkers/leraren opvolgen. Er zijn vaste routes naar 

en van de banen. Blijf niet staan praten na uw speeltijd, ook niet op de parkeerplaats.  

U moet dus van tevoren reserveren, maar dat is voor slechts één uur, zowel bij  enkel- en 

dubbelspel. Als er na afloop voldoende baanruimte is, dan kan voor die dag eventueel meer tijd 

worden gereserveerd. Ga dan van de baan af en meldt u bij de terraspoort. In eerste instantie 

kunnen geen tennissers worden geïntroduceerd. Dus alleen leden hebben speelrecht. Ga wel na of u 

uw lidmaatschap/contributie al heeft voldaan. Er is nog geen toss, dus u moet zelf afspreken met 

andere spelers. 

Reserveerregels voor vrij spelen: 

- Reserveer uitsluitend telefonisch tijdens openingstijden 070-3857947 (op reserveringsmails 

wordt niet gereageerd) 

- Openingstijden ma-vr 07:00-23:00 uur, za 08:00-20:00 uur, zo 08:00-18:00 uur 

- Reserveer uitsluitend vooraf, maar niet eerder dan een week tevoren 

- Als u meer vaste speelmomenten overdag wilt, mag u voor meer dagen reserveren. Voor de 

avonden is dit beperkt of niet mogelijk 

- Reserveren is uitsluitend mogelijk voor leden die hun lidmaatschap hebben voldaan (bij 

voorkeur online of per pin, cash kan, maar dan wel gepast)  

- Overeenkomstig de KNLTB-regels mag worden gedubbeld met inachtneming van de 

anderhalve meter afstand. 

- Reserveren voor enkel- als dubbelspel is mogelijk voor in eerste instantie één uur per dag 

- Om te veel tennissers op de looppaden te voorkomen zullen de speeltijden niet vast op hele 

of halve uren beginnen, maar elk kwartier 

- Bij de terraspoort kan eventueel een extra reservering worden gemaakt voor dezelfde dag 

(zowel enkel- als dubbelspel) 

- Tot  nader order is BEPERKT MOGELIJK: Losse baanhuur 

- Tot nader order is NIET MOGELIJK 

a) Introductie van niet-leden 

b) Aanmelding voor toss 



Bijlage: 

Protocol voor vrij spelen 

Algemeen: 

Bij aanvang van elke tennisactiviteit moet de speler de handen hebben gewassen. Op het park en bij 

elke leraar is er de mogelijkheid de handen te desinfecteren. 

Van de KNLTB-website: Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende 

klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 37,5 C°), 

verlies van reuk/smaak. De veiligheid- en hygiëneregels, opgesteld door NOC-NSF zijn bijgevoegd. 

De anderhalve meter regel dient door elke speler te worden gerespecteerd en op eerste aanwijzing 

van personeel of medespeler in acht te worden genomen. 

Gebruik van de douches en kleedkamers is niet toegestaan. Gebruik van de toiletten (alleen bij 

entree, niet bij de hal)  moet worden aangekondigd bij een van de medewerkers. Na afloop wordt 

het toilet weer gedesinfecteerd. Iedere speler wordt verzocht altijd thuis eerst naar het toilet te 

gaan. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de telborden. 

Na afloop van het spelen mag niet op de baan, looproute of parkeerplaats worden stilgestaan om na 

te praten.   

Ziekteverschijnselen 

Zodra een speler verdachte ziekteverschijnselen vertoont dient deze het park te verlaten.  

Eten/drinken 

De horeca is voorlopig nog gesloten. Vanaf 1 juni mag het terras (beperkt) open; de regels daarvoor 

worden nog uitgewerkt. Het restaurant is langer dicht. Na afloop kan wel een ijsje of drankje worden 

gekocht om mee te nemen (take-away). Nuttigen van consumpties op het terras is tot 1 juni niet 

toegestaan. 

Rackets/ballen 

Iedere speler dient zelf een racket en ballen mee te nemen. Het materiaal kan niet worden gehuurd 

of geleend. Wel kan in het winkeltje materiaal worden gekocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage: 

Protocol voor lessen volwassenen 

Algemeen: 

Bij aanvang van elke tennisactiviteit moet de speler de handen hebben gewassen. Op het park en bij 

elke leraar is er de mogelijkheid de handen te desinfecteren. 

Van de KNLTB-website: Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende 

klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 37,5 C°), 

verlies van reuk/smaak. De veiligheid- en hygiëneregels, opgesteld door NOC-NSF zijn bijgevoegd. 

De anderhalve meter regel dient door elke speler te worden gerespecteerd en op eerste aanwijzing 

van personeel of medespeler in acht te worden genomen. 

Gebruik van de douches en kleedkamers is niet toegestaan. Gebruik van de toiletten (alleen bij 

entree, niet bij de hal)  moet worden aangekondigd bij een van de medewerkers. Na afloop wordt 

het toilet weer gedesinfecteerd. Iedere speler wordt verzocht altijd thuis eerst naar het toilet te 

gaan. 

Lessen voor 18-plussers: 

Hygiëne 

De leraren dragen handschoenen en hebben desinfecterende gel bij zich.  

Een mondkapje en handschoenen voor de leerling zijn niet verplicht, worden niet door het park 

beschikbaar gesteld, maar mogen wel worden meegenomen en gedragen. Houd er rekening mee dat 

stroeve of gladde handschoenen van invloed kunnen zijn bij de grip op het racket en dat een 

mondkapje de ademhaling bij grotere inspanning nadelig kan beïnvloeden. 

In verband met eventuele “normale” loopneus moet u papieren zakdoeken bij zich hebben. 

Elke dag zijn de lesmaterialen vooraf gereinigd. Als daartoe aanleiding is zal de leraar het in of na de 

les nog eens desinfecteren. 

Logistiek 

De lessen voor groepen vinden overdag op twee banen plaats. In de avond is er per les maar één 

baan beschikbaar. De leraren krijgen banen toegewezen die ruim uit elkaar liggen. 

De leerlingen dienen de anderhalve meter regel in acht te nemen. 

Het is niet toegestaan zonder aanmelding op eigen gelegenheid naar een baan te gaan. Iedereen 

moet zich aanmelden bij de terraspoort en krijgt daar instructies.  

Er wordt geen gebruik gemaakt van telborden.  

Iedere leerling legt zijn/haar spullen op een plek langs de baan en houdt de onderlinge afstand van 

anderhalve meter daarbij minimaal in acht.  

De lessen duren netto 50 minuten per uur om deze afwisseling mogelijk te maken. Bij lessen van 

30/45 minuten wordt er 5 minuten wisseltijd gerekend. 



Na afloop van de les mag niet op de baan, looproute of parkeerplaats worden stilgestaan om na te 

praten.  

Ziekteverschijnselen 

Zodra een leerling verdachte ziekteverschijnselen vertoont dient deze op aanwijzing van de leraar 

het park te verlaten.  

Eten/drinken 

De horeca is voorlopig nog gesloten. Vanaf 1 juni mag het terras (beperkt) open; de regels daarvoor 

worden nog uitgewerkt. Het restaurant is langer dicht. Na afloop kan wel een ijsje of drankje worden 

gekocht om mee te nemen (take-away). Nuttigen van consumpties op het terras is tot 1 juni niet 

toegestaan. 

Rackets/ballen 

Iedere leerling dient zelf een racket en ballen mee te nemen. Het materiaal kan niet worden 

gehuurd of geleend. Wel kan in het winkeltje materiaal worden gekocht. 


