
Protocol  vrij tennissen volwassenen SV Leidschenveen 

Er kan met max 2 spelers per baan worden getennist, tenzij de dubbelpartners van één huishouden 

zijn. 

Een baan digitaal reserveren is verplicht (niet langskomen om te kijken of er banen leeg zijn). 

Dal-leden of met starterspakket kunnen tot 18:00 uur een baan reserveren, ook in het weekend. 

Bevestiging van de reservering op het park op afhangbord hoeft niet, dus vergeet niet om te 

annuleren als je niet komt. 

Voor baan 1 en 2 gebruik je de baantoegangspoort aan gebouw-zijde, voor baan 3 en 4 de poort aan 

de andere kant. Geef elkaar de ruimte. 

Beide baantoegangspoorten zullen open blijven zodat je geen sleutel hoeft te pakken. 

Het tennishok mag, door één persoon, alleen gebruikt worden om het licht aan of uit te doen. 

Gebruik je eigen ‘gemerkte’ ballen per baan en neem die ook weer mee naar huis. 

Neem je eigen bidon met water mee. 

Wissel met de klok mee dan kom je elkaar ook niet tegen. Gebruik geen scorebord. 

Als je ziet dat je gereserveerde tijd om is, dan verlaat je de baan zodat de volgende spelers de baan 

op kunnen. 

Je komt alleen om te tennissen. Dus niet voor- of na afloop blijven hangen/praten op complex. Het 

terras is gesloten. 

Volwassenen die tennisles hebben, volgen het protocol van Burgersdijk tennis en de aanwijzingen 

van de trainer. 

Kom op de fiets of lopend want het complex is afgesloten. Niet parkeren in de Poelpolderstraat om 

overlast te voorkomen. 

Het clubhuis/kantine is dicht, wc-gebruik is niet mogelijk. 

Het sportcomplex heeft een ingang en een uitgang. De ingang kan met een codeslot worden 

geopend. Doe de poort altijd achter je op slot! Ook als je aankomt. 

Op het moment dat er voetbaltrainingen zijn, zijn er ook toezichthouders (met gele hesjes). De 

aanwijzingen van die toezichthouders moeten worden opgevolgd, alsook de routing. 

Ben je de laatste op het park dan sluit je bij vertrek de ingang en de uitgang af van de toegangspoort 

van het complex door de sloten goed dicht te drukken.  

 

  


