
Protocol Dekker Zoetermeer _ start lessen voor kinderen t/m 18 jaar _ Covid-19 

 

DE BUITENBANEN BEPERKT OPEN VOOR KINDEREN T/M 18 JAAR 

 
Vanaf woensdag 29 april is het voor kinderen tot 18 jaar weer mogelijk om te trainen. 

Hierbij dient de regel van 1,5 meter afstand voor de kinderen van 12 t/m 18 jaar te 

worden gehanteerd. 

 

Hoe gaan we hiermee om bij Dekker Zoetermeer vanaf woensdag 29 april? 

- De buitenbanen kunnen van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur 

en op zaterdag en zondag tussen 10:00 – 13:00 uur worden gebruikt voor 

tennislessen aan kinderen t/m 18 jaar. 

- Kinderen van 12 tot 18 jaar én de tennistrainer dienen zich te allen tijde te 

houden aan de 1,5 meter afstand. 

- Het reserveren van trainingsbanen loopt via de tennisschool.  

- Ouders en personen ouder dan 18 jaar (trainers die lesgeven uitgezonderd) 

zijn niet toegestaan op het park, zij dienen hun kinderen op het parkeerterrein 

af te zetten.  

- Trainers halen hun lesgroep bij de ingang op en brengen hen weer naar de 

uitgang waarbij ze de nieuwe groep weer meenemen naar de banen. 

- Dekker Zoetermeer zal voor de receptie of op het parkeerterrein voldoende 

‘wachtruimte’ creëren waar de cursisten kunnen wachten tot dat de trainer 

hen komt halen, uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter regel.  

- Na het tennissen dien je direct het park weer te verlaten. 

- Ga alleen de baan op door het hek bij de betreffende baan. 

- Houd te allen tijde afstand bij het betreden en verlaten van de baan.  

- Iedereen dient zich te houden aan de looproutes die binnen Dekker 

Zoetermeer zijn uitgezet.  

- Er kan alleen gebruik worden gemaakt van het invalide toilet.  

- Het sportrestaurant blijft gesloten, er kan gebruik gemaakt worden van de 

drank- en snackautomaat.  

- De indeling van de banen wordt door Dekker Zoetermeer verzorgd. Hier 

kunnen geen veranderingen in worden aangebracht.  

- Er kan niet worden uitgeweken naar de binnenbanen.  

- Vrijspelen is beperkt mogelijk, op basis van telefonische reservering op de dag 

zelf en enkel gedurende de tijden dat Dekker Zoetermeer & TVDR een 

toezichthouder hebben aangesteld.  

- Het protocol en de richtlijnen van de KNLTB zijn van toepassing. Het protocol 

en de richtlijnen van de KNLTB vindt je op diverse locaties opgehangen in onze 

accommodatie.  

 


