
CORONA UPDATE: NEDERLAND WEER 
OPEN 

Vanaf 25 februari is Nederland weer open gegaan. Daar hebben we allemaal naar uit 
gekeken. Al bijna 2 jaar beheerst het coronavirus en de maatregelen om het virus te 
bestrijden ons dagelijks leven. Maar nu gaat het de goede kant op. Het aantal 
coronabesmettingen is nog wel hoog, maar de druk op de zorg neemt af. Daarom 
heeft het kabinet vorige week besloten dat bijna alle coronamaatregelen vanaf 25 
februari vervallen. Dat betekent dat we vol vertrouwen uitkijken naar de start van het 
nieuwe tennisseizoen. De competities en toernooien kunnen van start, met de 
beleving en gezelligheid zoals we die graag zien op onze vereniging. 

Wat betekent dit voor tennis vanaf 25 februari: 

• Vrij spelen en trainen is mogelijk zonder restricties. 

• De verplichte 1,5 meter afstand vervalt overal. 

• Cluboverstijgende wedstrijden, zoals competities en open toernooien zijn 
mogelijk zonder restricties. 

• Publiek is binnen en buiten welkom bij wedstrijden en trainingen. Bij 
binnensportlocaties is geen CTB meer nodig, de 1.5 meter afstand en 
mondkapje zijn niet meer verplicht.  

• Horeca op sportlocaties mag open volgens de reguliere openingstijden, zowel 
binnen als buiten. Een CTB is niet meer nodig; een vaste zitplaats, het dragen 
van een mondkapje en het houden van 1.5 meter afstand is ook niet meer 
verplicht. 

• Kleedkamers, douches en toiletten kunnen gewoon open; bij het gebruik 
hiervan is geen CTB meer nodig. 

Basisregels 

Het advies blijft om de basisregels te volgen om de verspreiding van het virus te 
beperken. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder beperkende maatregelen er 
nodig zijn. Blijf de basisregels ook volgen als je al gevaccineerd bent. Mensen 
kunnen elkaar dan nog steeds besmetten. 

• Was vaak en goed je handen. 

• Houd 1,5 meter afstand. 

• Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen bij de GGD of doe een zelftest. 
Ook als je al gevaccineerd bent. 

• Zorg voor voldoende frisse lucht. 

Het bestuur. 


