
 

Protocol per 29-9-2020 

 

Algemene Regels: 

- De horeca is gesloten. Dit betekend dat er geen consumpties verkrijgbaar zijn op het 

sportcentrum. 

- Er kan/mag geen gebruik worden gemaakt van de zitplaatsen in de kantine en op het terras. 

- U wordt verzocht om maximaal 10 minuten voor u sportactiviteit aanwezig te zijn. Na het 

sporten dient u het sportcentrum direct te verlaten. 

- Toeschouwers langs de baan zijn niet toegestaan. 

- De paden langs de banen moeten toegankelijk blijven voor andere sporters. 

- Het is niet toegestaan om na het spelen, langs de baan te blijven staan. 

- Alcohol en roken is niet toegestaan langs de banen. 

- Niet-leden dienen zich te registeren bij de bar. 

- Huurders van banen wordt ook verzocht zich te registeren op aanwezigheid. 

- Ouders mogen kinderen naar de les/training brengen maar dienen daarna het sportcentrum 

te verlaten. Na afloop mogen de ouders de kinderen bij de ingang van het terras ophalen. 

Algemene regels bij het sporten: 

- Registratie van Tennissers gaat via het reserveringssysteem. Reserveren is verplicht. Dit kan 

telefonisch via 070-3857947 of aan de bar van het Sportcentrum. 

- Registratie van Badmintonners gaat via de vaste huurders of via de vereniging BC Dropshot 

- Registratie van Squashers gaat via het reserveringssysteem. Reserveren is verplicht. . Dit kan 

telefonisch via 070-3857947 of aan de bar van het Sportcentrum. 

- Registratie vaste huurders gaat via het reserveringssysteem. De hoofdhuurder is 

verantwoordelijk voor de registratie van de spelers. 

- Er zijn géén bezoekers/toeschouwers toegestaan naast en op de baan. 

- De oude regels blijven van kracht: 

o Blijf thuis als u klachten heeft. 

o Blijf thuis als één van uw huisgenoten positief voor corona getest is. 

o Houd 1,5 meter afstand buiten de baan. 

o Gebruik van kleedkamers is beperkt. Kleed zo veel mogelijk thuis om.  

Regels Wintertennis Buiten per 1 oktober 2020: 

- Reserveren is verplicht. Dit kan telefonisch via 070-3857947 of aan de bar van het 

Sportcentrum. 

- Nieuwe tennisleden krijgen op dit moment nog geen nieuw afschrijfpasje. Er wordt gewerkt 

aan een nieuw systeem met een online reserveringssysteem. Tot die tijd geldt dat het 

telefonisch reserveren of het reserveren aan de bar verplicht is. 

- Er mag maximaal 1 week van te voren worden gereserveerd.  

- Per 1 oktober 2020 geldt dat 2 tot 3 personen 45 minuten speeltijd krijgen. 4 personen 

krijgen 60 minuten speeltijd. 

- Doordeweeks tussen 19.00 – 21.00 uur en in het weekend tussen 09.00 – 13.00 is het in 

verband met de drukte niet mogelijk om spelers te introduceren. Ook is het op deze tijden 

niet mogelijk om tennisbanen te reserveren voor losse verhuur. Leden kunnen uiteraard wel 

reserveren.  

 


