
Baanreglement TOS Bergeijk. 

Regels afhangen en algemene gedragregels 
 

Regels betreffende het afhangen van de banen en de algemene gedragsregels. 

De openingstijden van ons tennispark zijn te vinden op de website en het bord bij de 

ingang van ons park 

 

Op het tennispark kan gespeeld worden op 12 banen (8 gravelbanen, te weten baan 

1,2,5,6,9,10,11 en 12 en 4 SmashCourtbanen, te weten baan 3,4,7 en 8). Alle banen zijn 

voorzien van verlichting. 

Inschrijven (Afhangen)  

1. Om te kunnen spelen moet u in het bezit zijn van een geldige contributiepas 

(KNLTB ledenpas), voorzien van pasfoto.  

2. Afhangen gebeurt met behulp van touchscreen en kaartlezer in clubhuis, via de 

Clubapp en/of website.  

In het clubhuis hangt een touchscreen en een kaartlezer. Met behulp van uw 

KNLTB ledenpas kunt u daarop banen afhangen. Het touchscreen bedient u door 

met uw vinger op het scherm te tippen. Wanneer u de aanwijzingen op het 

scherm volgt, wijst het zich vanzelf. 

3. Op het afhangbord is aangegeven van welke banen gebruik gemaakt kan worden. 

Het bestuur bepaalt bovendien welke banen beschikbaar zijn voor reserveren op 

afstand via de ClubApp/website. 

4. Er kan voor een periode van 60 minuten worden afgehangen. 

5. Er dient persoonlijk te worden afgehangen, dus als u een dubbelpartij speelt 

dienen alle 4 de ledenpasjes door de kaartlezer gehaald te worden. 

6. Het afhangbord geeft de eerstvolgende vrije banen aan, waarop kan worden 

afgehangen. 

7. Indien u via de ClubApp of website afhangt, heeft u de mogelijkheid om een 

tijdstip te kiezen. Een baan kan tot 90 minuten voor aanvang gereserveerd 

worden. De reservering moet óók ter plekke bevestigd worden door fysiek af te 

hangen met de KNLTB-pas. Deze bevestiging kan plaatsvinden tot aan de 

begintijd van de reservering. Bevestigen na het starttijdstip is niet mogelijk. Uw 

reservering via ClubApp is dan namelijk al vervallen en u dient opnieuw te 

reserveren via het touchscreen in het clubhuis. 

8. Indien, na het verstrijken van de afhangperiode, zich geen andere 

speelsters/spelers voor de betreffende baan melden, mag worden doorgespeeld 

tot er een andere partij heeft afgehangen op deze baan. 

9. Introducé kosten bedragen bij 1 persoon € 5.00 en bij meerdere personen  
€10.00 per uur. 

Bijzondere bepalingen 

 

1. Tijdens de competitie en toernooien is het aantal beschikbare tennisbanen 

beperkt. Exacte informatie hierover treft u aan op de website en op het 

afhangbord. 

2. De banen kunnen door omstandigheden onbespeelbaar zijn en zijn dan ook niet 

meer beschikbaar voor afhangen. 

3. De gravelbanen zijn onbespeelbaar bij regenval als er water op de baan blijft 

staan en bij en na vorst (opdooi). 

4. Smashcourt zijn onbespeelbaar bij ijzel en sneeuw op de banen en bij regenval als 

het water op de baan blijft staan. Ook 2 dagen na een vorstperiode is de 

smashcourtbaan onbespeelbaar als gevolg op dooi. 

5. Als gevolg van onderhoud kunnen banen een periode buiten gebruik worden 

gesteld. Dit is altijd zichtbaar op het afhangbord in het clubhuis en via de 

ClubApp. 



6. Het toewijzen van de banen kan door paviljoenbeheerder, bestuursleden, 

parkcommissieleden of toernooileider worden gewijzigd in verband met 

evenementen, onderhoud, e.d. 

7. Competitie en toernooien hebben voorrang boven alle andere tennisactiviteiten. 

Daarna volgen de trainingen, daarna overige tennisactiviteiten en als laatste de 

vrije inschrijvingen. Dit betekent dat tijdens competitie en toernooien de 

mogelijkheid om thuis vooraf een baan te reserveren beperkt tot niet mogelijk zal 

zijn. 

8. Een baanreservering dient men bij verhindering zo spoedig mogelijk, maar 

uiterlijk 2 uur tevoren, te annuleren indien die niet meer van toepassing is. Dan 

wordt de baan namelijk niet langer vastgehouden en komt deze beschikbaar voor 

andere leden.   

9. Wij gaan ervan uit dat iedereen zich solidair opstelt en de ruimte om thuis via de 

ClubApp banen te reserveren binnen de boven vermelde regels uitvoert en 

accepteert. Bij gebleken herhaaldelijk misbruik kan iemand uitgesloten worden 

om een tennisbaan op afstand te reserveren. 

10. Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in dit 

reglement aan te brengen. 
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