
Regels Tennis 

 

We verzoeken je kennis te nemen van onderstaande regels vóór je naar Olympos komt, en 

ze in acht te nemen. 

 

Bekijk ook de algemene Olympos regels. Klik daarvoor hier. 

 

Tennis  

 Deze regels gelden voor alle leeftijden. 

 De tennisbanen zijn alleen open voor vrij spelen voor OlymPashouders, tennistrainingen 

van Olympos/TC De Uithof of wedstrijden van TC De Uithof. 

 Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.  

 Het is verplicht om met minimaal 2 personen tevoren online een timeslot te reserveren. Alle 

personen die gaan deelnemen (het maximum is 4) moeten apart inloggen en reserveren. 

 Het is verplicht dat alle deelnemende personen voor het betreden van de tennisbaan hun 

OlymPassen afhangen op het banenbord naast de entree van het gebouw van Olympos. 

Heb je het timeslot gereserveerd op basis van een OlymPas dagkaart, zorg dan dat je de 

reservering kunt laten zien op je mobiele telefoon. 

 Om te voorkomen dat teveel personen tegelijkertijd in- en uitlopen, mag je 45 minuten 

spelen. Vervolgens heb je 15 minuten om ballen te verzamelen, de baan te slepen en het 

park te verlaten.  

 Mocht het timeslot aansluitend na dat van jou op jouw baan beschikbaar zijn, dan mag je 

langer tennissen. Komen de sporters die de baan na jou geboekt hebben later, dan dien je 

uiteraard alsnog de baan te verlaten.  

 Houd buiten het tennissen om onderling 1,5 meter afstand. 

 Wissel van baanhelft met de klok mee. 

 Neem eigen bidon, racket en tennisballen mee, markeer je tennisballen (het is niet mogelijk 

om sportmaterialen bij Olympos te lenen of huren).  

 

Reserveren 

 Reserveren kan via www.olympos.nl. Een baan reserveren mag voor maximaal 1 uur 

(timeslot) per dag en moet met minimaal 2 personen. Elke sporter moet apart inloggen en 

reserveren. 

 Spreek met je tennispartner(s) dus af dat je online kort na elkaar dezelfde baan in het 

hetzelfde timeslot reserveert (om te voorkomen dat iemand anders tegelijkertijd hetzelfde 

timeslot en baan reserveert). Reserveren kan vanaf twee dagen vóór de dag waarop je een 

baan/timeslot wil reserveren. 

 Heb je geen OlymPas, dan kun je bij de boeking van een baan en timeslot online een 

OlymPas aanschaffen voor een dag, maand of jaar.  

 Reserveer alleen een plek op een tennisbaan als je zeker weet dat je komt tennissen. 

 Annuleer je baan/timeslot als je toch niet kunt komen, en doe dit dan allemaal, om te 

voorkomen dat banen onnodig bezet blijven (door 1 persoon). Annuleren kan online via 

‘Mijn sportoverzicht’ op de site (eerst inloggen). Restitutie van een dagkaart is niet mogelijk. 
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https://www.olympos.nl/Portals/1/Documenten/Corona/Algemene_regels.pdf
https://www.olympos.nl/nl-nl/sportaanbod/tennis.aspx
https://www.olympos.nl/nl-nl/mijnsportoverzicht.aspx

