
Update Tennis & Squash Overhout 
 

Er gelden t/m minimaal 2 maart 2021 de volgende richtlijnen naast de richtlijnen van de 

Rijksoverheid, RIVM, SBN en KNLTB 

De maatregelen zoals bekend sinds 15 december blijven van kracht. Naar verwachting horen we 23 
februari wat de vervolgstappen zijn van de lockdown. 
 
Tennis 

• Maximaal 2 volwassenen (vanaf 18 jaar) mogen met elkaar (buiten) sporten. Zij houden 
onderling 1.5 meter afstand. Tennis spelen kan dus nog, maar met maximaal twee personen 
op een baan (geen dubbelspel). Alleen singelen 

• Voor trainingen geldt maximaal 2 volwassenen op een baan (excl. trainer); trainingsgroepen 
van 4 volwassenen of meer zijn mogelijk, zolang deze duidelijk zichtbaar in groepen van 2 
spelers per baan (met 1.5 meter afstand) gescheiden zijn en de groepen niet gemengd 
worden. De trainer neemt contact op met de lesgroepen om de komende lessen in te delen 

• Kinderen t/m 17 jaar mogen in grotere groepen blijven spelen en trainen en hoeven tijdens 
het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden. Jeugdtraining gaat dus gewoon 
door 

• Er worden geen wedstrijden gespeeld 

• Tennishal is gesloten 

• Kleedkamers en douches zijn dicht 
 

Squash 

• Squashbanen zijn gesloten 
 

De horeca van Tennis & Squash Overhout is geopend voor take-away 
Haal een sportdrankje, zoet- of zoutwaren, en neem een koffie-to-go mee. 
→ Wij verkopen geen gefrituurde snacks en broodjes 
→ Wij verkopen GEEN alcohol to-go 
→ Binnen plaatsnemen of op ons terras is niet toegestaan 
→ Steun de bar maar voorkom groepsvorming! 
 
Het park Tennis & Squash Overhout is geopend op: 
Maandag t/m vrijdag 09.00 – 20.30 uur* 
Zaterdag & zondag 09.00 – 16.00 uur  
 
* Avondklok geldt t/m minimaal 9 februari 
Voor alle dagen geldt: zijn er geen reserveringen een uur voor sluiting? Dan gaan sluiten wij eerder. 

 

Publiek is niet toegestaan op het sportpark 
Gebruik van een mondkapje binnen is VERPLICHT 
 
Uiteraard zijn de algemene ‘1.5 meter afstand’ regel en de hygiëneregels altijd van toepassing. Volg 
onze looproute binnen en desinfecteer de handen bij binnenkomst en bij vertrek. 
 
Dit zijn maatregelen die Tennis & Squash Overhout hard raken. Maar het is nodig, want veiligheid en 
gezondheid staan voorop. Blijf gezond, zorg goed voor elkaar.  
Met vriendelijke groet, 
Eva Korswagen 


