
Protocol Dekker Zoetermeer _ 2 juni 

 

DE BUITENBANEN OPEN ONDER VOORWAARDEN  
Het is voor iedereen weer mogelijk om buiten te tennissen. Hierbij dient de regel van 1,5 

meter afstand voor iedereen boven de 12 jaar te worden gehanteerd.  

 

Hoe gaan we hiermee om bij Dekker Zoetermeer? 

- De banen mogen worden gebruikt voor vrijspelen en trainen.  

- Vooraf reserveren van banen is verplicht.  

- Banen voor vrijspelen kunnen maximaal 1 dag van te voren worden gereserveerd via 

de KNLTB club app of telefonisch via 079-3684242.  

- Indien je een baan hebt gereserveerd via de KNLTB club app dien je 5 minuten voor 

aanvang de baan te bevestigen op het afhangbord.  

- Jeugd t/m 12 jaar mag vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder.  

- Jeugd van 13 t/m 18 jaar mag vrij spelen met maximaal 4 personen per baan en 

onder toezicht van een toezichthouder. 

- Iedereen vanaf 19 jaar mag vrij spelen met maximaal 4 personen per baan. 

- De tennisschool reserveert de banen t.b.v. de trainingen.  

- Voor jeugd geldt dat trainers hun lesgroep bij de ingang op en brengen hen weer 

naar de uitgang waarbij ze de nieuwe (jeugd) groep weer meenemen naar de banen. 

- Voor trainingen aan personen ouder dan 12 jaar geldt een maximum van 4 personen 

per baan.  

- Toeschouwers en ouders zijn niet welkom op het park. Ouders dienen hun kinderen 

op het parkeerterrein af te zetten en op te halen.  

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

- Iedereen vanaf 12 jaar dient zich te allen tijde te houden aan de 1,5 meter afstand.  

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

uitgezet.  

- Er is één toilet beschikbaar maar wij verzoeken een ieder thuis gebruik te maken van 

het toilet.  

- Er is een beperkte beschikbaarheid op het terras. Indien je plaats neemt op het terras 

dien je een consumptie af te nemen.  

- 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.  

- 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.  

 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:00 – 22:00 

zaterdag & zondag 09:00 – 18:00  


