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Houd je aan de volgende maatregelen: 
In het clubhuis en op het park 

• De kantine/bar is gesloten (geen toegang) 
• Advies: kom het liefst in sportkleding en douche zoveel 

mogelijk thuis 
• Kleedkamers mogen gebruikt worden voor het omkleden en 

gebruik van de douches. Max. 6 personen tegelijk 
omkleden per kleedkamer en max. 4 personen tegelijkertijd 
douchen! (1,5m ook hier in acht nemen) 

• Op het park zijn op de volgende plaatsen 
desinfectiemiddelen en papieren doekjes aanwezig: 

- Bij ingang Clubhuis/Terras en onderaan trap bij terras 
(op de statafels) 

- Toiletten en kleedkamers (ook handzeep) 
• Gebruik toilet: 1 dames- en 1 herentoilet. Gebruik handgel 

en/of zeep verplicht. 
 

 



 

 
• Was vaak je handen, voor en na het tennissen, 20 

seconden lang met water en zeep, daarna handen goed 
drogen 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
• We schudden geen handen en geven geen high-fives 
• Als je ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te 

houden: ga weg. 
• Als je ziet dat anderen het lastig vinden de 1,5m, 

te bewaren: spreek elkaar erop aan! 
•  Neem (extra) warme kleding mee 
• Toeschouwers zijn niet welkom 
• Thuisspelende teams ontvangen tegenstanders 10 min voor 

aanvang van de speeldag. Na afloop verlaat iedereen zo 
snel mogelijk het park. Dat betekent geen koffie, thee en 
taart vooraf en geen borrel na afloop. 

• Neem eigen eten en drinken mee. 
• Als alle partijen van jouw team gespeeld zijn, worden jullie 

geacht als team de accommodatie te verlaten. 
• Het is niet toegestaan in de kantine te wachten of te 

schuilen bij regen. Schuilen kan eventueel onder de luifel 
op het terras. Hierbij moet altijd rekening gehouden worden 
met de 1,5m regel, dus geen samenscholing. 
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