
Natuurlijk heeft Corona (Covid-19) ook voor De Hoge Wick grote impact. Op deze pagina en in 

bijgevoegde documenten kan je terugvinden hoe onze richtlijnen/regelgeving eruit ziet. 

 

Corona Update per 23 januari 2021 

Beste allen, 

Zoals bij een ieder bekend zal zijn, hebben we per 23 januari een nieuwe richtlijn te volgen; namelijk 

die van de avondklok! Ook de Hoge Wick ontkomt er niet aan. Dit betekent dat het laatste  

speelmoment vanaf deze datum die van het tijdstip van 20.00 uur tot 20:45 is.  

Verlichting bij de banen 

De lichten zullen ’s avonds automatisch om 21.00 uur uitgaan en we verzoeken iedereen om na dit 

tijdstip niet meer aanwezig te zijn op de vereniging. In het weekend wordt er weinig afgehangen en 

gaan de lichten doorgaans rond 19.00 uur uit. De verlichting gaat automatisch tussen 16.30 en 17.00 

aan en dit passen we natuurlijk aan naar gelang het langer licht blijft. 

Verzoek aan alle leden om tijdens de coronapandemie niet zelf buiten aan de verlichting te komen, 

want dan vervallen de automatisch ingestelde tijden en hebben leden de volgende dag geen 

verlichting. Het kan nu soms voorkomen dat lampen onnodig aanstaan zonder dat er gespeeld wordt, 

maar hiermee zorgen we er wel voor dat iedereen altijd licht heeft zodra dat nodig is. 

Gevolgen voor trainingen en vrije banen 

Vanwege deze nieuwe richtlijn zijn er enkele verschuivingen noodzakelijk voor de trainingen. De 

trainers hebben dit met de bewuste trainingsgroepen afgestemd. Voor overige leden betekent dit 

dat er overdag wat meer banen bezet zullen zijn met trainingsgroepen. Maar er zijn nog volop 

mogelijkheden voor vrij tennissen. Dus profiteer daar van en kom met je maatje naar de tennisbaan!  

Nog even de belangrijkste regels ter herinnering 

1) Er mag alleen vrij gespeeld worden door het digitaal afhangen van een baan voor het spelen 

van een enkelspel. Er mag niet gedubbeld worden, helaas ook niet door gezinsleden.  

2) Er zijn geen bezoekers toegestaan op ons tennispark, niet tijdens trainingen en niet tijdens 

het vrij spelen. Na je training of afhangtijd verzoeken we je om het park zo snel mogelijk 

weer te verlaten. 

3) Het clubhuis is gesloten en slechts voor zeer uitzonderlijke gevallen toegankelijk voor de 

daartoe bevoegde personen. 

Deze informatie is ook beschikbaar op onze website onder het onderdeel “Corona” in de menubalk. 

We hopen dat alle maatregelen die worden genomen snel zullen bijdragen aan een virusvrije wereld 

zodat we snel weer kunnen genieten van alles wat de tennissport ons te bieden heeft.  

Met sportieve groet, 

Bestuur TV De Hoge Wick 


