Baan reglement
Baanreglement T.V.
Slagwaardig
ALGEMEEN
Artikel 1
Speelgerechtigd zijn die leden
die hun contributie voor het
lopende seizoen hebben betaald.
De banen zijn dagelijks voor
het tennisspel beschikbaar van
7.00 – 23.00 uur.
Artikel 2
Sleutel halen betekent
sleutelverantwoordelijkheid.
Indien het tennispark gesloten is
kan ieder lid van 12 jaar of
ouder, sleutels ophalen op het
sleuteladres. Men dient ervoor
zorg te dragen dat deze sleutels
op het sleuteladres terugkomen,
hetzij zelf of via een medelid.
De laatst vertrekkende dient het
clubhuis en het tennispark af te
sluiten.
Artikel 3
Juniorleden beneden de 12 jaar
mogen zich slechts onder
toezicht van een seniorlid of
hun ouders in het clubhuis en
op de banen bevinden.
Artikel 4
Een speelperiode bedraagt 60
minuten voor een dubbelspel (4
spelers) en 30 minuten voor een
enkelspel (2 spelers).
Artikel 5
De ledenpas van de KNLTB
dient als afhangkaart.
Artikel 6
Middels het afhangbord kan
men een baan afhangen
conform de daarvoor van

toepassing zijnde regels. Dit
kan echter alleen als men op
het park aanwezig is en blijft.
Artikel 7
Voor iedereen geldt dat tijdens
het spelen de ledenpas op de
juiste plaats op het afhangbord
moet zijn geplaatst.
Artikel 8
Spelers die op een bepaalde
dag nog niet getennist hebben
krijgen voorrang op degene die
al wel getennist hebben.
Artikel 9
Het is niet toegestaan voor
aanvang van een training- of
lesuur een baan af te hangen,
aansluitend aan deze uren.
Artikel 10
Direct na het spelen dient de
ledenpas van het afhangbord te
worden verwijderd
Artikel 11
De 60 resp. 30 minuten
speelduur zijn inclusief het
noodzakelijke baanonderhoud
d.w.z. het vegen van de baan.
Doe dit niet in de speeltijd van
de opvolgers.
Artikel 12
De baancommissie is te allen
tijde gerechtigd (ondanks
eventuele bestaande
reserveringen) baanonderhoud
te laten prevaleren boven het
bespelen van de banen.
Artikel 13
De evenementen- en
jeugdcommissie hebben de
bevoegdheid om na overleg

met het bestuur de banen te
claimen voor activiteiten.
Artikel 14
Op één avond per week en één
ochtend per week (jaarlijks vast
te stellen) zijn alle banen
gereserveerd voor een
racketavond c.q. – ochtend. Er
kan dan niet worden afgehangen
voor vrij spelen. Het is wel
mogelijk dat één baan
beschikbaar wordt gesteld voor
lessen.
Artikel 15
Met uitzondering van
evenementen (behalve
racketavond c.q. –ochtend) en
competitie, wordt 1 baan
beschikbaar gehouden voor
tennislessen.
Artikel 16
Op tijden dat er competitie
gespeeld wordt, zijn een aantal
banen gereserveerd voor
competitie spelende teams (1
baan per team) en eventueel één
wisselbaan.
Artikel 17
De aanwijzingen van bestuursen commissieleden, evenals van
de trainers dienen strikt te
worden opgevolgd.
Artikel 18
De banen mogen alleen worden
betreden met tennisschoenen en
absoluut geen andere soort
(sport)schoenen. Van de leden
wordt verwacht dat zij gekleed
gaan in algemeen aanvaarde
tenniskleding en eventuele
aanwijzingen van het bestuur in
acht nemen.

Baan reglement
Artikel 19
Men is verplicht 5 minuten voor
het einde van de speelperiode
de gehele baan te slepen
inclusief de uitloop om mos- en
algengroei te voorkomen.
Indien de banen door regenval
nat zijn en er plassen gevormd
zijn, deze nooit slepen. Bij het
slepen van deze plassen wordt
de baan dicht gesmeerd.
Daardoor wordt de
waterdoorlaatbaarheid
aanzienlijk slechter waardoor
de volgende keer nog meer
plassen op de baan komen.

Artikel 21
Introducékaarten worden
uitgedeeld bij de nieuwe
KNLTB passen. De
introducékaart dient met de
ledenpas in het afhangbord
geplaatst te worden.
Gelijktijdig mogen niet meer
dan 3 introducés op het park
spelen. Introductie is
bovendien niet mogelijk tijdens
competitiewedstrijden,
toernooien of ten behoeve van
tennislessen. Dit baanreglement
geldt uiteraard ook voor
introducés.

Artikel 20
De banen zijn vier
seizoenbanen, hierop kan het
jaar rond getennist worden. Er
zijn enkele uitzonderingen:
•
Winterperiode
Vorst: Bij vorst kan gewoon
gespeeld worden. De baan is
echter zeer hard en daardoor
blessure gevoelig. Bespelen is
toegestaan.
Sneeuw: Indien er sneeuw op
de baan ligt, kan deze niet
bespeeld worden. Sneeuw niet
verwijderen, dit kan de banen
beschadigen. Banen niet
bespelen.
Dooi: Dooi- en regenwater kan
niet wegzakken in de bevroren
ondergrond. De baan wordt
daardoor zacht en kan
beschadigen. Banen niet
bespelen.
•
Het hele jaar
Bij lichte regen mag er gespeeld
worden, maar als de banen te
nat worden (donkere gravel)
ophouden. De banen absoluut
niet betreden als deze verzadigd
zijn of glinsteren.

JEUGDREGELING
Artikel 22
Tot 19.00 uur hebben
jeugdleden dezelfde
speelrechten als senioren
Na 19.00 uur heeft de lagere
schooljeugd geen speelrecht
meer
Tot 20.00 uur heeft de
middelbare schooljeugd gelijke
speelrechten als senioren
Na 20.00 uur heeft de
middelbare schooljeugd geen
speelrecht meer
In de landelijk erkende
schoolvakanties geldt dat tot
18.00 uur de jeugdleden
voorrang hebben op baan 3.
Op de racketavond of - ochtend
hebben oudere junioren, (dat
wil zeggen: zij die in het
betreffende jaar 15 jaar worden
of al ouder zijn), gelijke
rechten als de senioren.
VERLICHTING
Artikel 23
Wanneer de duisternis invalt,
kan de verlichting van de banen
ingeschakeld worden. De
schakelknoppen bevinden zich

in de hal bij de kleedkamers. De
verlichting is per baan apart
geschakeld, bij gebruik van één
baan dient men slechts de
desbetreffende baan te
verlichten.
Zo snel mogelijk na het
tennissen, dient de verlichting
uitgeschakeld te worden. De
baanverlichting wordt d.m.v. een
tijdklok automatisch om 23.00
uur uitgeschakeld of dient
handmatig uiterlijk om 23.00 uur
uitgeschakeld te worden.
Gebruik van de verlichting is
alleen toegestaan aan een senior
lid of juniorleden onder
begeleiding van een senior lid.
Artikel 24
Het bestuur kan indien nodig
van bovenstaande artikelen
afwijken.

