
Baanreglement  
Baan reservering  kan alleen met een geldige spelerspas. 
 
Overdag tot  18:00 uur via het pasjes afhangbord naast de ingang op het terras. Plaats de 
spelerspasjes in de daarvoor bestemde sleuven onder de te reserveren baan beginnende met Baan 2  
(Baan 1 zoveel mogelijk vrijhouden i.v.m. slijtage van deze tennisbaan) 
Vanaf 18:00 uur moet het digitale afhangbord worden gebruikt tegenover de ingang van de 
dameskleedkamer. 
Bij uitval van het digitale afhangbord moet het buitenbord worden gebruikt. 
 
Werking van het digitale afhangbord. 
Kies de knop eerste vrije baan en haal dan minimaal twee pasjes door de magneet lezer. 
Het systeem zoekt de eerstkomende vrije baan. 
De spelers worden weergegeven , klik daarna op bevestigen 
De aanvangstijd en de gereserveerde baan  wordt dan weergegeven door het systeem. 
 
Algemene regels 
Speelduur: 45 minuten voor zowel single als dubbel. 
Opnieuw inschrijven is pas weer mogelijk nadat u van de baan wordt gehaald door andere leden. Tot 
dan blijft u op dezelfde baan spelen. 
Een baan kan pas worden gereserveerd als alle spelers (dus minimaal 2) op het park aanwezig zijn en 
ook blijven. 
Bij dubbelen moeten alle 4 de pasjes ingezet worden. 
Een baan reserveren met één pasje is niet mogelijk. 
Regentijd is speeltijd. 
Het betreden van de tennisbanen is alleen toegestaan met tennisschoenen  
 
Jeugdregels:  
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag heeft de jeugd voorrang van 16.00 – 18.00 uur. Op 
woensdag heeft de jeugd voorrang van 13.00 – 18.00 uur 
Tussen 18.00 en 19.00 uur hebben jeugd- en seniorenleden gelijke rechten 
Tussen 19.00 en 20.00 uur mag een jeugdlid met een seniorlid tennissen met als 
uiterste inschrijftijd 19.15 uur. 
 
Op donderdag mogen jeugdleden introduceren van 16.00 – 18.00 uur 
Op vrijdagavond heeft de jeugd de gehele avond gelijke rechten als senioren (uitgezonderd de 
competitie wedstrijd avonden) 
Op zaterdag (competitie wedstrijden uitgezonderd)en zondag hebben jeugdleden tot 20.00 uur 
gelijke rechten als de senioren  
 
Introductie-regeling: 
In de zomervakantieperiode (Juli - Augustus) is het toegestaan om met niet-leden te tennissen op 
basis van gelijke rechten. Dit mag maximaal 3x met dezelfde introducé.  
 
Weersomstandigheden:  
U kunt in principe onder alle weersomstandigheden op de kunstgrasbanen spelen. 
Bij bevroren banen met ijsafzetting wordt spelen afgeraden in verband met het ontstaan van 
smeltwater en de kans op blessures door het glad worden van de banen. 
Bij meer dan 5 graden vorst mag er niet getennist worden. 
Bij sneeuw op de banen mag er niet getennist worden. 
Sneeuw ruimen is ook niet toegestaan. 
Zodra de bevroren banen ontdooid zijn en het water uit de toplaag is, kan er weer getennist worden. 



Alle aanwijzingen van de leden van de Onderhoudscommissie betreffende het park en de banen 
dient U op te volgen. 
In alle andere gevallen beslist het Bestuur. 
 
Wij wensen alle leden heel veel sportief tennisplezier toe. 


