
Op deze pagina staat alle informatie omtrent het coronavirus en het park, de vereniging 
en de tennisscholen. 

Mits de pauzeknop niet wordt ingedrukt wijzigt per woensdag 19 mei het 
volgende: 

• Terras open tot 20.00 uur (per 2 aan een tafel, max. 50 personen) 

• Binnensport open (> 18jr op 1,5 m en max. 2 personen) 

• Kleedkamers/douches en binnen plaatsnemen is niet mogelijk 
*Vaste baanhuurders binnen en squash abonnees hebben een mail ontvangen (lees 
hier) 

d.d. 11-05-2021 19:30 uur 
 

Vanaf 28 april is er geen avondklok meer! 

Ons terras moet helaas gesloten blijven 🙁 
De volgende regels gelden momenteel nog steeds: 

• dubbelen mag (liefst in vaste koppels zie richtlijnen KNLTB) 
• kom alleen naar het park als je een reservering hebt 

• Avondklok geldig tot 28 april 

• binnensporten zijn gesloten 

• horeca is open voor koffie, thee en sportdrankjes TO-GO 

• hou altijd 1,5 meter afstand 

d.d. 21-04-2021 10:30 uur 
 

De volgende regels gelden momenteel nog steeds: 

• dubbelen mag (liefst in vaste koppels zie richtlijnen KNLTB) 
• kom alleen naar het park als je een reservering hebt 

• Avondklok geldig t/m 20 april (vanaf 31 maart gaat deze om 22.00 uur in) 

• binnensporten zijn gesloten 

• horeca is open voor koffie, thee en sportdrankjes TO-GO 

• hou altijd 1,5 meter afstand 
d.d. 24-03-2021 10:30 uur 

• aangepaste openingstijden per 31 maart 2021 
maandag t/m vrijdag van 09:00-21:30 uur 
zaterdag van 09:00-17:00 uur 
zondag van 09:00-17:00 uur 

• er is tijdens deze openingstijden altijd iemand aanwezig 

• toiletten open in nood 

https://corona.knltb.nl/nieuws/2021/03/corona-update-dubbelen-en-trainen-met-4-personen-per-baan-mag-weer/
https://corona.knltb.nl/nieuws/2021/03/corona-update-dubbelen-en-trainen-met-4-personen-per-baan-mag-weer/


• wij zijn open voor koffie to-go 

d.d. 24-03-2021 10:30 uur 

 
Vanaf 16 maart mag er weer gedubbeld worden! 

De volgende regels gelden momenteel nog steeds: 

• alleen singelen (16 maart weer dubbelen) 
• kom alleen naar het park als je een reservering hebt 
• Avondklok geldig t/m 30 maart 
• binnensporten zijn gesloten 
• horeca is open voor koffie, thee en sportdrankjes TO-GO 
• hou altijd 1,5 meter afstand 

d.d. 08-03-2021 20:30 uur 

Avondklok 23-01 t/m 31-03 

Voor ons park betekent dit dat we sluiten om 20.30 uur om iedereen de kans te geven 
om thuis te komen. 
Huur je een vaste baan op dit tijdstip dan is er contact met je opgenomen voor overleg. 
Bericht gemist? Mail naar info@tsoverhout.nl. 

• buitenste baanverlichting zal uitgaan zodat iedereen weet dat het tijd is 
• sleep direct de baan en verlaat z.s.m. het park. Blijf niet hangen en kletsen op het 

terrein 
• om 20.45 uur sluit het hek. Hopelijk gelden deze maatregelen t/m 9 februari. 

d.d. 08-03-2021 20:30 uur 

Alle informatie voor leden van TV Overhout staat in de ClubApp. 
Nog geen ClubApp op jouw telefoon? Lees HIER alles over de ClubApp. 
 
Donderdag 18 februari kan er weer buiten gespeeld worden! 
De volgende regels gelden nog steeds: 

• alleen singelen 

• kom alleen naar het park als je een reservering hebt 

• binnensporten zijn gesloten 

• horeca is open voor koffie, thee en sportdrankjes TO-GO 

• hou altijd 1,5 meter afstand 
d.d. 17-02-2021 15:00 uur 
 

Huidige maatregelen gelden minimaal t/m dinsdag 2 maart. 

d.d. 03-02-2021 14:45 uur 

https://tsoverhout.nl/knltb-clubapp/


Avondklok 23-01 t/m 09-02 

Voor ons park betekent dit dat we sluiten om 20.30 uur om iedereen de kans te geven 
om thuis te komen. 
Huur je een vaste baan op dit tijdstip dan is er contact met je opgenomen voor overleg. 
Bericht gemist? Mail naar info@tsoverhout.nl. 

• buitenste baanverlichting zal uitgaan zodat iedereen weet dat het tijd is 
• sleep direct de baan en verlaat z.s.m. het park. Blijf niet hangen en kletsen op het 

terrein 
• om 20.45 uur sluit het hek. Hopelijk gelden deze maatregelen t/m 9 februari. 

d.d. 24-01-2021 12:00 uur 

 

 

Momenteel gelden de volgende maatregelen 

• BINNEN sporten is niet toegestaan, onze squash- en binnenbanen zijn gesloten 
• BUITEN sporten mag met maximaal 2 personen op 1 baan 
• over de tennislessen wordt apart gecommuniceerd 
• aangepaste openingstijden 

maandag t/m vrijdag van 09:00-22:00 uur 
zaterdag van 09:00-16:00 uur 
zondag van 09:00-16:00 uur (per 24-01-21) 

• er is tijdens deze openingstijden altijd iemand aanwezig 
• toiletten open in nood 
• wij zijn open voor koffie to-go 

d.d. 21-01-2021 11:00 uur 

 

Alle vaste baanhuurders hebben een bericht ontvangen met daarin de compensatie 
opties. 
Zijn hierover vragen? Neem dan contact met mij op! 
d.d. 23-12-2020 17:30 uur 
 
Er gelden per 15 december t/m 19 januari 2021 de volgende richtlijnen (update 
15-12 11:50 uur) 
Op 12 januari horen we van het kabinet weer hoe verder. 

• BINNEN sporten is niet toegestaan, onze squash- en binnenbanen zijn gesloten 

• BUITEN sporten mag met maximaal 2 personen op 1 baan 

• over de tennislessen wordt apart gecommuniceerd 

• aangepaste openingstijden 
maandag t/m vrijdag van 09:00-22:00 uur 
zaterdag van 09:00-16:00 uur 
zondag van 09:00-14:00 uur 



• er is tijdens deze openingstijden altijd iemand aanwezig 

• toiletten open in nood 

• wij zijn open voor koffie to-go 

d.d. 15-12-2020 11:50 uur 
Beste bezoeker van ons mooie park, 

Het kabinet heeft zojuist strenge maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het 
coronavirus. Om het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken en de verspreiding te 
stoppen gaat Nederland weer in een lockdown. 

Wat betekent dit voor jou als bezoeker? 

• BINNEN sporten mag met ingang van 15 december 2020 t/m tenminste 19 januari 
2021 NIET 
afhankelijk van of het na 19 januari wèl mag zal ik de balans opmaken van gemiste 
baanhuur/abonnement periode/etc. 

• BUITEN sporten mag wel MAAR met maximaal 2 personen (> 18 jaar) 
over trainingen volgt later een bericht 

• Jeugd t/m 17 jaar mag buiten spelen en trainen in groepsverband 

De verdere beslissingen over b.v. de horeca neem zo snel mogelijk. Dan zal alle 
informatie ook weer op onze homepage staan en op de speciale pagina. 
Op 12 januari 2021 komt het kabinet met informatie over de periode na 19 januari. 

Tot zo ver, 
vriendelijke groet, Eva 
 

Er gelden per 15 december t/m 19 januari 2021 de volgende richtlijnen (wordt 
nog ge-update) 
Op 12 januari horen we van het kabinet weer hoe verder… 

• BINNEN sporten is niet toegestaan, onze squash- en binnenbanen zijn gesloten 

• BUITEN sporten mag met maximaal 2 personen 
d.d. 14-12-2020 19:45 uur 
 

Er gelden per 19 november 2020 de volgende richtlijnen  
We gaan automatisch terug naar de gedeeltelijke lock-down van 14 oktober. 

• Publiek is niet toegestaan bij sportactiviteiten 

• Onze horeca is GESLOTEN, maar we doen wel take-away 

• Toiletten zijn geopend. Kleedkamers en douches zijn gesloten. Kom in je 
sportkleding naar het park 

• Ons park is gewoon de reguliere tijden geopend voor het beoefenen van tennis en 
squash (doordeweeks tot 23.00 uur, zaterdag tot 20.00 uur en zondag tot 17.00 
uur) 

https://tsoverhout.nl/corona/


• Gebruik van een mondkapje binnen (en dus ook in de omloopgang) 
is VERPLICHT 
 

d.d. 17-11-2020 20:30 uur 
 
 
Er gelden per 5 november 2020 de volgende richtlijnen naast de richtlijnen van de 
Rijksoverheid, RIVM, SBN en KNLTB 
De maatregelen komen bovenop de ‘gedeeltelijke lockdown’ en gaan in op donderdag 5 
november  en gelden voor 2 weken. Vanaf 19 november vallen we terug naar de ‘’gedeeltelijke 
lockdown’ en gelden de maatregelen van 14 oktober. Naar verwachting zullen we dit tot half 
december moeten volhouden. 

Tennis 

• Maximaal 2 volwassenen (vanaf 18 jaar) mogen met elkaar (binnen en buiten) sporten. 
Zij houden onderling 1.5 meter afstand. Tennis spelen kan dus nog, maar met maximaal 
twee personen op een baan (geen dubbelspel). De komende 2 weken is alleen 
enkelspel toegestaan 

• 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 

• Kleedkamers en douches zijn dicht Lees hier alle richtlijnen voor tennis vanuit de KNLTB 

Squash 

• Het blijft voor volwassenen mogelijk om met twee squashers op één baan te spelen, 
echter alleen in trainingsvormen waarbij de 1,5 meter wordt gehandhaafd. De 
verantwoordelijkheid hierin ligt bij de squasher(s) zelf. SBN heeft trainingsvormen 
gepubliceerd waarbij het mogelijk is om de 1,5 meter te handhaven. Zie hiervoor ook 
onze social media en de posters bij de squashbanen. Kom alleen naar het park met een 
reservering. Kom kort voor aanvang naar het park en verlaat het park direct na afloop. 
Het is niet toegestaan dat spelers op het park blijven hangen. 

Publiek is niet toegestaan op het sportpark 
Gebruik van een mondkapje binnen (en dus ook in de omloopgang) is VERPLICHT 
d.d. 04-11-2020 19:45 uur 

 

 
Wijzigingen per 4 november 2020  

Uitwerken maatregelen n.a.v. de persconferentie dinsdag 3 november 
Vandaag, dinsdag 3 november, zijn door het kabinet aangescherpte maatregelen 
gecommuniceerd. Deze zullen ingaan op woensdag 4 november 22.00 uur en duren 2 
weken. 

https://corona.knltb.nl/media/aosfr3t0/sport-specifieke-richtlijnen-tennis-en-padel.pdf?ts=637401053553770000


Momenteel wachten wij op de uitwerkingen van deze maatregelen door NOC*NSF, 
KNLTB en SBN. Zodra deze maatregelen bekend zijn (Mogen we dubbelen? Kunnen de 
tennislessen doorgaan?) zal dit kenbaar worden gemaakt via onze gebruikelijke kanalen 
(website, social media, ClubApp en via mail aan vaste baanhuurders en squash-
abonnees. 

d.d. 03-11-2020 20:30 uur 
 

Wijzigingen per 15 oktober 2020 

Op de alle basis maatregelen zijn er vanaf donderdag 15 oktober de volgende 
maatregelen: 

• Publiek is niet toegestaan bij sportactiviteiten 

• Onze horeca is GESLOTEN, maar we doen wel take-away 

• Toiletten zijn geopend. Kleedkamers en douches zijn gesloten. Kom in je 
sportkleding naar het park 

• Ons park is gewoon de reguliere tijden geopend voor het beoefenen van tennis en 
squash (doordeweeks tot 23.00 uur, zaterdag tot 20.00 uur en zondag tot 17.00 
uur) 

d.d. 14-10-2020 18:20 uur 
 

OUD – Update persconferentie 13 oktober 2020 uur 

Wat betekent dit voor ons Overhout per 14 oktober 22.00 uur? 

• Publiek is nog steeds niet toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor 
professionele sportwedstrijden als voor amateurwedstrijden. 

• Er mag geen competitie meer gespeeld worden 

• Onze horeca is GESLOTEN, op basis van de Noodverordening van VRK zal de ook 
onze horeca dicht moeten zijn. Dit is NIET onze eigen keuze. 
Heel misschien weer take-away! Keep you posted! 

• Toiletten zijn open, kleedkamers en douches zijn wel gesloten 

• Tennissen mag, dubbelen wordt morgen duidelijk (LEES hier het bericht van de 
KNLTB) 

• Of squashen nog mag is nog niet duidelijk op dit moment (LEES hier het bericht 
van SBN) 

https://www.vrk.nl/Nieuws/2020/03/31/Update-coronavirus
https://corona.knltb.nl/nieuws/2020/10/corona-update-competities-stopgezet-vrij-spelen-en-training-blijft-mogelijk/
https://www.squash.nl/news/138018/Situatie-coronavirus-Update


• Ons park is gewoon de reguliere tijden geopend voor het beoefenen van sport 
(doordeweeks tot 23.00 uur, zaterdag tot 20.00 uur en zondag tot 17.00 uur) 

d.d. 13-10-2020 21:16 uur 
 

 

Beste bezoeker van Overhout, 

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat er nieuwe maatregelen zijn genomen die ook invloed 
hebben op ons park. 
Wat betekent dit voor onze squashers? 

Het blijft voor volwassenen mogelijk om met twee squashers op één baan te spelen, 
echter alleen in trainingsvormen waarbij de 1,5 meter wordt gehandhaafd. De 
verantwoordelijkheid hierin ligt bij de squasher(s) zelf. SBN zal spoedig 
trainingsvormen publiceren waarbij het mogelijk is om de 1,5 meter te handhaven. SBN 
roept daarbij alle squashers in Nederland op om de 1,5 meter afstand strikt te 
hanteren, alleen op die manier kunnen we blijven squashen.  

de ladder wordt gepauzeerd. Wedstrijden die zijn gespeeld worden a.s. maandag 
verwerkt. Wedstrijden die nog niet zijn gespeeld worden door ons geregistreerd als 
'geannuleerd' en zullen GEEN invloed hebben op de stand. 

Reserveren blijft verplicht via ons systeem overhout.baanreserveren.nl of bel de bar op 
0235338777 

Binnen (buiten de baan) is een mondkapje verplicht 

Kleedkamers en douches zijn gesloten. Schoenen wissel je bij de baan. 

Toiletten alleen in nood gebruiken. 

Horeca gesloten -> wel koffie/sportdrank to-go. Steun onze bar en neem een 
sportdrankje of koffie mee. 

Blijf niet hangen op het park na het sporten. 

De gehele update vanuit het park lees je hier. 

Hou je ajb aan deze regels. Het is zeer bijzonder dat we nog mogen sporten! 
Blijf gezond. 
 
Met vriendelijke groet, 
Eva Korswagen 

https://tsoverhout.nl/corona/


Wijzigingen per 10 augustus 2020 

Per vandaag, 10 augustus 2020, is het in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te 
registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. 

Wij hanteren hiervoor de volgende aangepaste regels: 

• Gezondheidscheck: Ben je gezond? Dan ben je welkom! 
• Heb je klachten? Blijf dan thuis! 
• Iedereen met een (vaste) baanreservering staat in ons systeem en kunnen wij contacten indien 

dit nodig is 

• Passanten zonder reservering vragen wij te melden aan de bar voor registratie 

• Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor bron- en contactonderzoek 

 
Nog altijd van kracht zijn de volgende regels: 

• Houd altijd 1,5 meter afstand buiten het tennissen en squashen op de baan 

• Neem altijd plaats op een stoel of bank als je van onze horeca gebruik maakt 

• Verplaats geen tafels en stoelen 

• 1 persoon haalt de bestelling 

• Ingang via de squash deur en uitgang via de horeca deur 

• Volg de richtlijnen van RIVM, SBN, KNLTB en ons park 

• Zorg voor elkaar! 
 

Wijzigingen per 1 juli 2020 

Komende woensdag 24 juni zullen wij te horen krijgen OF de binnensport weer 
opengesteld mag worden en in WELKE vorm. 
Ik begrijp dat iedereen heel graag wil reserveren voor een squash- of tennisbaan binnen, 
maar voorlopig staan de banen nog op “gesloten”. 
Er zitten veel voorwaarden vast aan het weer openstellen van de binnensport. Zoals 
jullie begrijpen zijn wij druk met de concept protocollen die ons worden aangereikt. 

Pas een dag na de persconferentie volgt de aangepaste noodverordening. Hierop maakt 
o.a. de Squashbond een definitief protocol. En aan de hand daarvan kunnen wij aan de 
slag. 

Voor alle squashvragen kan je nu al op de site van de Squashbond terecht, KLIK HIER. 
De belangrijkste vraag: 
Geldt er een maximum aan het aantal squashers op de baan?  
Ja, in fase 1 van het squash protocol dien je alleen (lees: solo) te squashen, tenzij je; 
OF uit hetzelfde huishouden komt; 
OF allebei nog niet de leeftijd van 19 hebt bereikt; 

https://www.squash.nl/page/37796/FAQ-Coronavirus


OF onder begeleiding staat van een gecertificeerde trainer. 
Voor 1 juli volgt er meer informatie. 

Terrasregels vanaf 1 juni 

Het is eindelijk zo ver: onze horeca mag open vanaf maandag 1 juni 12.00 uur. 

Wij kiezen er bewust voor om eerst alleen met ons terras te starten. Dit vanwege het 
maximum van 30 personen binnen op reservering en met 1,5 meter afstand. Dit is een 
bewuste keuze. 

Wat zijn de regels voor ons terras? 
reserveren is niet nodig 
hou je aan de richtlijnen van het RIVM en ons park 
neem altijd plaats op een stoel/bank op het terras (ga dus niet in het gras zitten) 
verplaats geen tafels en stoelen 
ingang naar binnen via de squashdeur -> uitgang via de bar deur op het hoge terras 
bestellen en uitgifte dranken gaan via de bar 
1 persoon haalt de bestelling, de ander(en) nemen plaats op het terras 
uitgifte van eten gaat via de hoge tafel op het terras 
 

Denk aan warme kleding als je op het terras gaat zitten in de avonduren 🙂 

 
Openingstijden park 

Vanaf maandag 1 juni volgen wij weer onze reguliere openingstijden. Spelen kan dan 
weer op de volgende tijden: 
Doordeweeks van 09.00-23.00 uur 
Zaterdag van 09.00-20.00 uur 
Zondag van 09.00-17.00 uur 

Geniet ervan dat we weer een drankje mogen drinken. Maar hou je ook aan de regels! 

2 juni 2020 – Email aan squashers met abonnement 

Allereerst hoop ik dat jij en jouw dierbaren allemaal gezond zijn. 

Wie had ooit gedacht dat het zo lang zou duren voordat er weer binnen gesport mocht 
worden? De datum die de squashbond nu aangeeft is dat er per 1 juli 2020 weer binnen 
gesport mag worden. De knoop wordt pas doorgehakt op dinsdag 23 juni. Tot die tijd is 
het afwachten. 

Om de tijd te doden voor alle hardcore squashers wil ik jullie een keuze geven over de 
gehele periode tot 1 juli: 



de maand juni kan je 8 x tennissen op onze buitenbanen + je ontvangt  tot 1 maand extra 
op jouw squash abonnement (alleen geldig voor abonnementen die op 01-07-2020 nog 
geldig zijn) 

je wacht tot 1 juli en ontvangt de gemiste periode van jouw abonnement extra op jouw 
account (mocht deze reeds afgelopen zijn dan ontvang je de gemiste periode van jouw 
abonnement als vergoeding zodra we open mogen) 

je steunt het park en hoeft geen compensatie voor de gemiste periode -> wordt zeer 
gewaardeerd! 

Ik begrijp dat het een moeilijke keuze is, maar ik wilde alle squashabonnees toch iets 
aanbieden om deze maand al te gaan (buiten)sporten. 

Laat mij weten via een reactie op deze mail wat jouw keuze wordt. Zonder reactie kan ik 
niks aanpassen op jouw account. 

PS. Ons terras is geopend, dus een drankje op 1.5 meter afstand is mogelijk 🙂 

20 mei 2020 – Email aan tennissers buiten 

Alle leden van TV Overhout hebben een aparte mail ontvangen vanuit de vereniging. Het 
nieuwsbericht staat ook in de ClubApp. 

Alle vaste baanhuurders binnen hebben een bericht gehad met een aantal keuzes die 
gemaakt kunnen worden. 

Voor al onze squashleden zijn wij op zoek naar een passende oplossing. Wordt vervolgd! 

Wat een goed nieuws vandaag voor het buitenpark! 

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet gisteravond heeft de KNLTB 
besloten de richtlijnen voor tennis versneld te versoepelen. Spelers mogen vanaf nu ook 
dubbelen, 4 spelers op een baan bij tennis is bij vrij spelen toegestaan, mits de 1.5 meter 
gehandhaafd wordt. 

In overleg met de vereniging en ondergetekende willen wij dit invoeren vanaf vrijdag 22 
mei aanstaande. De reden om het niet meteen morgen te doen, is vanwege het feit dat 
ons aangepaste protocol ook nog naar de gemeente gestuurd moet worden ter controle. 

Wij nemen meteen de tijd om met dit goede bericht een dikke pluim aan alle tennissers 
te geven! 



Want wat is het een uitdaging geweest met eerst niet kunnen spelen, tot alleen singelen 
en op het park afstand houden. Maar omdat dit zó goed is gegaan volgen er zo snel al 
versoepelingen. Complimenten en dank aan iedereen! 

Alle belangrijke punten op een rij: 

• vanaf vrijdag 22 mei mogen we weer dubbelen op de buitenbanen 
• een baan reserveren is (nog steeds) verplicht – vaste baanhuurders hoeven dit 

niet te doen uiteraard 
• Houd altijd 1.5 meter afstand op het park en op de baan! Hoe graag je die ene bal 

ook wilt halen 😉 

We roepen iedereen op zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de 
afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van 
de gezondheid van anderen. 

Zijn er vragen naar aanleiding van deze mail? Stuur dan een mail aan 
info@tsoverhout.nl.. 

 

13 mei 2020 – Email aan baanhuurders buiten 

Beste hoofd baanhuurder, 

Sinds maandag 11 mei mag er buiten weer gespeeld worden. Voorlopig volgens de 
richtlijnen van de KNLTB alleen nog singelen. Wij  (park en vereniging) volgen het 
advies van de KNLTB hierin. Ik hoop dat dit snel versoepeld wordt, ook ik zou dit graag 
anders willen zien. 

Zoals beloofd hebben alle hoofdhuurders van de vaste baanhuur de gemiste keren van 
het spelen op het account bijgeschreven gekregen in de vorm van een “token”. U kunt 
online inloggen of via de bar een baan reserveren op een tijd en dag dat er ruimte is. 
Deze tokens blijven op uw naam staan en vervallen niet. Dus indien de hal straks weer 
open is zou dit ook binnen mogen, of u zou in het winterseizoen nog een aantal keer 
door kunnen spelen. 

Ik hoop u allen zo tegemoet te komen in deze vreemde tijden. 

Heeft u vragen? Neem dan contact met mij op via 06-28765437 of als antwoord op deze 
email. 

Alle informatie omtrent het coronavirus staat tevens op onze site. 

10 mei 2020 – Update aan baanhuurders en squashers 



Morgen, maandag 11 mei, is het dan zover! We mogen buiten tennissen. 

Wat zijn de regels hiervoor? 

De aangepaste openingstijden die gelden vanaf maandag 11 mei: 

Maandag t/m vrijdag van 09.00-22.00 uur 

Zaterdag van 09.00-18.00 uur 

Zondag van 09.00-16.00 uur 

• het park is open om buiten te tennissen, er is altijd iemand aanwezig om u te 
woord te staan  

• tennissen kan alleen op afspraak (thuis afhangen, baan reserveren of vaste 
baanhuur) 

• kom niet eerder dan 10 minuten voor het spelen naar het park 
• verlaat het park direct na het spelen 
• er mogen alleen SINGELS gespeeld worden (dwingende, tijdleijke, richtlijn van 

KNLTB) 
• volg altijd de protocollen van het RIVM, NOC*NSF en KNLTB 
• horeca en terras zijn gesloten (tot 1 juni) 
• kleedkamers en douches zijn gesloten 
• toiletten zijn in nood te gebruiken 

Zodra we goed nieuws hebben over verdere versoepeling van de maatregelen dan horen 
jullie dat uiteraard ook via deze weg. Hou ook onze website in de gaten. Alle informatie 
die hierop staat en heeft gestaan kan je daar terugvinden. 

Bekijk ook op onze site het filmpje van de looproutes. Kom goed voorbereid naar het 
park. 

Deze mail mag doorgestuurd worden naar betrokken, graag zelfs. 

7 mei 2020 – Update aan baanhuurders en squashers 

We mogen weer buiten sporten vanaf maandag 11 mei! 

Dit betekent dat naast de jeugd nu ook alle volwassenen de buitenbanen op mogen. 
Vanaf maandag zal het park weer geopend zijn. 

De aangepaste openingstijden die gelden vanaf maandag 11 mei: 
Maandag t/m vrijdag van 09.00-22.00 uur 
Zaterdag van 09.00-18.00 uur 
Zondag van 09.00-16.00 uur 



De voorwaarden waaronder we weer mogen tennissen volgen dit weekend. Zoals u 
wellicht begrijpt zijn alle instanties nu druk bezig met de aanpassingen in de 
protocollen. Wij zijn in afwachting hiervan. 

Helaas zijn we er nog niet… Voor onze baanhuurders binnen en onze squashers staat de 
datum nu op 1 september. Dit is nog niet zeker! De Squash Bond is druk bezig om 
komende week met de minister om de tafel te zitten. Zodra er meer duidelijk is 
vernemen jullie weer van mij. 

Wat betekent dit vanaf maandag 11 mei? 

het park is open om buiten te tennissen (dit onder strikte voorwaarden die dit weekend 
volgen) 

tennissen kan alleen op afspraak (thuis afhangen, baan reserveren of vaste baanhuur) 

belangrijk zijn de regels van het RIVM, NOC*NSF en KNLTB 

horeca en terras zijn gesloten (tot 1 juni) 

kleedkamers en douches zijn gesloten 

toiletten zijn in nood te gebruiken 

Zodra we goed nieuws hebben over verdere versoepeling van de maatregelen dan horen 
jullie dat uiteraard ook via deze weg. Hou ook onze website in de gaten. Alle informatie 
die hierop staat en heeft gestaan kan je daar terugvinden. 

Nogmaals; samen staan we sterk! Elk stapje is er één. 

donderdag 7 mei 2020, 22:00 uur 

Vanaf 11 mei mag iedereen weer buiten tennissen! 

Vandaag, 6 mei 2020 was weer een dag met “ups and downs”. Wij gaan van ‘”JA! we 

mogen weer wat meer”, tot “BALEN!, binnensport mag tot 1 september niet.” 🙁 
Voor een park als Overhout, met 3 opties tot het beoefenen van sport (buiten tennis, 
indoor tennis & squash) vergt het telkens weer enorm schakelen. Samen met de 
vereniging proberen we onze protocollen scherp te houden en zo ruim mogelijk te 
denken voor alle betrokkenen. Laat staan wat de opties zijn voor onze horeca en het 
(bar)personeel. 

Afgelopen week mocht de jeugd al de buitenbaan op, wat met groot enthousiasme werd 
ontvangen. Vanaf maandag 11 mei mogen alle tennissers (buiten)! 

https://www.tsoverhout.nl/


Wat de versoepelde regels van vandaag exact gaan inhouden voor ons park, dat hoort u 
nog. Uiteraard doen wij, park, tennisvereniging en tennisscholen, ons uiterste best om 
alles in goede banen te begeleiden. Zoals u zult begrijpen is het meer dan alleen een hek 
open en dicht doen. Het is een veiligheid waarborgen voor ons allen zodat we wellicht 
net een stapje dichterbij het nieuwe “normaal” zullen komen. 

woensdag 6 mei 2020, 20:30 uur 

 
 
Vanaf 29 april mag jeugd t/m 18 jaar weer trainen! 

In welke vorm daar informeren wij jullie nog over. 

Helaas voor de overige parkbezoekers zullen we het nog samen moeten volhouden. In 
ieder geval t/m 20 mei #BlijfGezond #ZorgVoorElkaar we kunnen dit alleen samen! 

Het bericht vanuit de Rijksoverheid lees je hier. Lees hier de factsheet met maatregelen 

tegen het coronavirus. 

Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde 
buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden). 

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. 

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, 
maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. 

Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er 
kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan. 

Vanuit de KNLTB wachten wij nu op een uitgebreide ‘toolkit‘ welke de vereniging en 
park kunnen hanteren. Het bericht hierover volgt deze week. 
 
Update 21-04-2020, 20.30 uur 

 
Op 21 april zullen we te weten komen of er versoepeling komt in de maatregelen die het 
kabinet heeft genomen. Hier wachten wij geduldig op. Zodra er iets wijzigt dan zullen wij 
u hierover informeren. 

Voor nu zijn we achter de schermen druk bezig met eventuele voorbereiding van die 
versoepelende maatregelen. Wat betekent dit voor ons als park, als werkgever, 
werknemers en voor u als gast? De 1,5 meter zal zeker nog in acht genomen moeten 
worden voor onbepaalde tijd. Het houdt ons allen bezig. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd
https://tsoverhout.nl/wp-content/uploads/2020/04/200421_FactsheetNKC-MaatregelenverlengdRGBA4.pdf
https://www.knltb.nl/nieuws/2020/04/corona-update-21-april-jeugd-tm-18-jaar-mag-tennissen-en-padellen-competitie-verplaatst-naar-najaar/


Nog even ter verduidelijking: 

• squashabonnementen krijgen (een deel van) de gemiste periode extra op hun account 
bijgeschreven 

• vaste baanhuur in de winter en de zomer ontvangen een (digitale) token om een aantal 
keer extra te komen spelen 
(aantal afhankelijk van het aantal gemiste keren) 
Voor nu #BlijfThuis #ZorgVoorElkaar en hopelijk mogen we snel weer spelen. Al zullen 
de squashers wellicht eerst nog alleen een balletje mogen slaan en de tennissers alleen 
mogen singelen. Het zou een mooi begin zijn. 

Update 16-04-2020, 12.42 uur 
 
Filmpje vanaf het park 
https://youtu.be/QJz3YnWiJUw 
Update 04-04-2020 
 
Op woensdagavond 1 april (geen grap) is het bestuur van de vereniging, de 
tennisleraren en parkmanager van Overhout digitaal bij elkaar gekomen voor een 
overleg. 
Lees hier het bericht dat aan alle leden van de vereniging is verzonden. 
 
Update 04-04-2020, 21.00 uur 
 
 
Kabinet verlengt corona maatregelen die aanvankelijk t/m 6 april zouden gelden, nog 
onbekend tot wanneer. 
Op woensdagavond komt het bestuur van de vereniging, de tennisleraren en 
parkmanager van Overhout digitaal bij elkaar voor een overleg. 
Wordt vervolgd…  
 
Update 31-03-2020, 09.24 uur 
 
Vooralsnog gelden de maatregelen tot en met 6 april om sportclubs en horeca gesloten 
te houden, naar verwachting komt het kabinet eind maart/begin april met een update 
aangaande de openstelling van sportfaciliteiten. Wij wachten op deze specifieke 
informatie voordat wij u weer informeren specifiek over Overhout. 
Bijeenkomsten en evenementen zijn nu verboden tot 1 juni. 
 
Of onder bijeenkomsten en evenementen competities en toernooien vallen, is nog 
onduidelijk. 
SBN en KNLTB zijn in nauw overleg met NOC*NSF en VWS. Zij zullen altijd handelen in 
het belang van de gezondheid van leden en de tijd nemen om de gevolgen te overzien en 
de juiste beslissingen te nemen. 

Update 24-03-2020, 19:40 uur 
 
Wat doen wij met abonnementen en gemiste vaste baanhuur? 

https://youtu.be/QJz3YnWiJUw
https://tsoverhout.nl/wp-content/uploads/2020/04/20200403_Nieuwsbrief-Overhout-DEF.pdf


Zoals jullie begrijpen komt er veel op ons allemaal af. De vragen over abonnementen en 
vaste baanhuur winter maar ook zomer zijn zeer begrijpelijk. Wij willen zorgen dat 
iedereen krijgt waar hij/zij recht op heeft. Dit betekent voor nu het volgende: 

• squashabonnementen krijgen (een deel van) de gemiste periode extra op hun account 
bijgeschreven 

• vaste baanhuur in de winter ontvangen een token om een keer gratis te komen spelen 
(aantal afhankelijk van het aantal gemiste keren) 

• vaste baanhuur in de zomer willen we nog aankijken tot we daadwerkelijk open zijn! 
Laten we echt hopen op maandag 6 april. 
Voor nu: zorg voor jezelf en elkaar! 

Update 18-03-2020, 14.51 uur 
 
Het advies vanaf heden: scholen, horeca en sportclubs zijn gesloten. 
In de persconferentie van vandaag, zondag 15 maart 2020, is aangegeven dat alle 
scholen, horeca en sportclubs worden opgeroepen om de deuren te sluiten. Ook de 
sportkoepel NOC*NSF roept de sportclubs op om alle faciliteiten te sluiten vanwege de 
uitbraak van het coronavirus. 

Voor Tennis & Squash Overhout betekent dit helaas dat we het park voor in ieder geval 
de komende 3 weken zullen sluiten (dus ook niet vrijspelen). Het park is tot 6 april 
gesloten. 

Wij wensen iedereen heel veel sterkte in deze periode van onzekerheid. Zorg voor 
elkaar. 

Met vriendelijke groet, 
Eva Korswagen 
Tennis & Squash Overhout 

Update 15-03-2020, 18.15 uur 

_______________________________________ 


