
  

Corona Update 11 maart 2021  

 

Beste leden, 

 

Het kabinet heeft afgelopen maandag aangekondigd dat de huidige maatregelen in de strijd tegen het 

coronavirus van kracht blijven, maar dat enkele kleine aanpassingen mogelijk zijn. Het belang van 

sporten en bewegen voor de fysieke en mentale gezondheid wordt onderkend en is aanleiding om nu 

ook iets meer ruimte te geven aan volwassenen vanaf 27 jaar.  

 

Vanaf dinsdag 16 maart mogen volwassenen van 27 jaar en ouder buiten op sportaccommodaties 

met maximaal 4 mensen sporten. Tennis met 4 personen op een baan is dus weer toegestaan. 

Voorwaarde is wel dat spelers van 27 jaar en ouder 1.5 meter afstand van elkaar houden. 

Het kabinet heeft aangekondigd dat de ‘lockdown’  inclusief de avondklok tenminste gelden t/m 

dinsdag 30 maart. 

  

Sporten en bewegen is gezond en we zijn blij dat we tennis kunnen blijven spelen maar wel met meer 

beperkingen. Dat is even niet anders. 

• Volwassenen vanaf 27 jaar mogen tennissen met maximaal 4 personen. Zij houden 1.5 meter 

afstand. Dubbelen mag dus, bij voorkeur in 2 vaste koppels van 2 personen; houd altijd 1.5 

meter afstand tot het andere koppel en je medespeler. Wedstrijden zijn nog niet toegestaan, 

dus geen interne competities. 

• Voor trainingen met volwassenen vanaf 27 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 4 

personen per baan op 1.5 meter afstand, dit is exclusief trainer.. 

• Jeugd en jong volwassenen van t/m 26 jaar mogen in grotere groepen blijven spelen en 

trainen en hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 

• Er worden geen wedstrijden gespeeld. 

• Publiek is niet toegestaan. 

• Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht. 

We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en 

hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van anderen en de gezondheid 

van anderen. Houd u zich niet aan bovenstaande regels dan benadeelt u niet alleen uzelf maar ook 

anderen van de tennisvereniging met de kans dat wij het tennispark weer moeten sluiten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur T.V. Ter Spille 

 

  
  

    

  


