
 

 

 

Regels sporten op Sportcentrum Mariahoeve vanaf 1 Juli 

 

We zijn verheugd dat vanaf 1 juli binnensporten weer mag. Dat betekent echter niet dat alles weer 

als vanouds is. Hieronder hebben we de algemene regels en de specifieke regels op ons sportpark op 

een rijtje gezet. 

Algemene hygiëne- en veiligheidsregels 

De algemene hygiëne- en veiligheidsregels van de RIVM blijven onverminderd van kracht. Zie ook de 

borden/posters bij de ingang. Aanwijzingen van het personeel dienen prompt te worden opgevolgd. 

Toiletten open, kleedkamers en douches dicht 

Alle toiletten op de begane grond gaan weer open. Bij gebruik van de toiletten is het wassen van de 

handen vooraf en achteraf noodzakelijk. 

De kleedkamers, douches en toiletten op de eerste etage blijven gesloten in verband met een betere 

handhaving van de 1,5-meter maatregel. 

Geen toeschouwers en vrije looppaden 

Zowel bij badminton, squash als bij tennis zijn in verband met een betere doorstroming en betere 

handhaving van de 1,5-meter maatregel geen toeschouwers toegestaan. Dus ook niet bij de lessen. 

Uitzondering op deze regel zijn meegekomen kinderen. Die moeten juist wel op de (zitplaatsen bij 

de) baan blijven, omdat ze anders zonder toezicht over het park zwerven. 

Alle looppaden, zowel tussen de buitenbanen, langs de hal, langs de squashbanen, op het terras en in 

het restaurant moeten vrij blijven en mogen alleen worden gebruikt om van en naar de 

banen/horecatafels te lopen. 

Gebruik zitplaatsen, niet blijven staan 

Op het terras en in het restaurant is gebruik van schoongemaakte zitplaatsen verplicht. Staande 

consumpties gebruiken is verboden. Op het terras hoeft u niet te reserveren; voor een tafel binnen 

wel. Dit kunt u hetzij telefonisch, hetzij bij de bar doen. 

Extra regels Badminton 

Uit een oogpunt van hygiëne zijn er in de hallen geen afvalbakken meer aanwezig. Gebruikte shuttles 

en kokers dienen na afloop weer te worden meegenomen naar huis. 

In de hallen zijn etenswaren niet toegestaan. Uitsluitend het drinken uit drinkflessen met drinkdop, 

zoals bidons, is toegestaan. 

Informatie en reserveren volgens het zomerprogramma van Drop Shot kan alleen via bcdropshot.nl. 

zomerbadminton@bcdropshot.nl (alleen voor informatie, niet voor reserveren) 

Losse baanhuur kan telefonisch 070-3857947 
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Extra regels Squash 

Er is op dinsdagavond geen clubavond.  Na het spelen dienen de spelers de squashgang direct te 

verlaten. Reserveren van een baan kan online, telefonisch 070-3857947 (maximaal 2 leden één uur 

per dag) of bij de bar 

Reserveren Tennis 

Tot nader order blijft ook het reserveren van een tennisbaan verplicht. Hetzij telefonisch 070-

3857947, hetzij bij de bar. 

Vanaf 1 juli zijn introducees weer welkom. Het tarief voor een introducé is € 12,50 per dagdeel per 

persoon. Geef bij het reserveren op dat er een introducé meespeelt en betaal vooraf.  


