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Baanreglement Tennisvereniging Lopik 
 
A Algemeen: 
 

Van onze leden wordt verwacht dat zij door hun houding en instelling ertoe 
bijdragen dat de onderlinge goede sfeer wordt bevorderd, zodat ieder lid zich 
thuis voelt bij de vereniging.  

 
B Tennisjaar:  
 

1. Het tennisjaar loopt van 1 januari t/m 31 december van enig jaar bij volledig 
lidmaatschap, voor zomerleden van 1 juni t/m 30 september en winterleden van 1 
oktober t/m 31 maart. 

2. De banen zijn alle dagen van het jaar geopend, met uitzondering van bijzondere 
omstandigheden en de dagen als er sneeuw op de banen ligt en indien er sprake is 
van opdooi. Om het toegangshek is dan een ketting geplaatst. Via onze website, 
app en Facebook wordt gecommuniceerd wanneer er wel of niet gespeeld mag 
worden. 

 
C Baanreservering: 
 

1. Het reserveren van een baan kan uitsluitend en alleen ter plaatse via het 
elektronische afhangbord. 

2. Indien u wilt spelen op een baan bent u, ongeacht het tijdstip van de dag, verplicht 
via het elektronisch afhangbord een baan te reserveren. 

3. Het elektronische afhangbord en de bedieningsschakelaars van de baanverlichting 
bevinden zich in de gang van de kleedkamers en toiletten. 

4. De deur van genoemde gang is te openen met de geldige KNLTB pas door deze door de 
paslezer te halen (foto zijde lampje) en daarna even te wachten tot het lampje groen wordt 
en de deur “piep piep” zegt. Het elektrische slot van de deur is dan in de stand “open” en 
kun je de deur openen door deze naar je toe te trekken. Deur daarna direct weer sluiten en 
gesloten laten. 

5. Het reserveren kan alleen met een voor dat jaar geldige KNLTB pas of geldige 
introducé dagpas. 

6. In het elektronische afhangbord zijn door het Bestuur goedgekeurde reserveringen 
voor de banen ten behoeve van de training, competitie of andere 
verenigingsactiviteiten al geprogrammeerd.  

7. Op banen die niet zijn gereserveerd voor training, competitie of andere 
verenigingsactiviteiten, mag vrij worden gespeeld indien het lid met zijn eigen 
geldige KNLTB pas of geldige introducé dagpas, afhangt.  

8. Een baan reserveren kan alleen indien men op het park is en blijft. 
9. Lessers mogen pas na afloop van de tennisles een baan reserveren. 

10. Als u een baan heeft gereserveerd dan blijft u op deze baan spelen totdat u wordt 
afgehangen. Indien u niet wordt afgehangen kunt u blijven spelen zolang u dat zelf 
wilt. 

11. U mag pas weer opnieuw een baan reserveren als u bent afgehangen, het z.g. 
doorhangen is dus niet toegestaan. 

12. De baan waarop het langst wordt gespeeld, kan als eerste baan worden 
afgehangen. Bij gelijke speelduur wordt de baan waarop een enkelspel wordt 
gespeeld, als eerste baan afgehangen. Deze regeling is al in het elektronische 
afhangbord geprogrammeerd. 
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13. Het enkel- en dubbelspel hebben onmiddellijke voorrang boven alle andere vormen 
van vrij spel. Voor het enkelspel, inclusief slepen, kan een baan 30 minuten worden 
afgehangen. Voor het dubbelspel, inclusief slepen, kan een baan 45 minuten 
worden afgehangen. 
Het spelen met 3 personen wordt gelijkgesteld aan enkelspel, dus 30 minuten 
afhangen. Ook deze regel is in het elektronische afhangbord geprogrammeerd. 

  14.  Op alle dagen van de week mogen junioren: 
a. t/m 12 jr.: spelen tot 19.00 uur.  
b. Vanaf 13 jr.: gelijk aan speeltijden senioren 

 Ook deze regeling is in het afhangbord geprogrammeerd. 
15. Voor de juiste tijdswaarneming wordt gebruik gemaakt van de klok die is 

ingebouwd in het elektronische afhangbord. 
 16.  Voor een indicatie van de tijd kan gebruik worden gemaakt van de grote buitenklok 
       op het park.  

17. Bij baanonderhoud dient de baan onmiddellijk te worden verlaten. 
18.  Situaties waarin dit reglement niet voorziet, trachten betrokkenen in goed overleg      
       zelf op te lossen. Indien dit niet lukt, is de aanwijzing van een parkcommissielid of  
 een bestuurslid bindend.  
19.  De KNLTB pas of geldige introducé dagpas kan door het bestuur worden 
 ingenomen indien het reglement niet in acht wordt genomen. 

  
D Onderhoud 
 

1. Na elk spel dient de baan te worden gesleept (indien de netten aanwezig zijn). 
2. Sleeptijd is speeltijd.  
3. Bij het slepen dient men de aanwijzingen op het bord aan het hek van de baan aan 

te houden. Men zal in wandelpas moeten slepen. 
4. Het aanraken van het net dient zoveel mogelijk vermeden te worden en de spanning 

van het net mag niet worden gewijzigd. 
5. Alle aanwijzingen van het Bestuur of de Parkcommissie dienen te worden opgevolgd.  

 
E Niet betreden van de banen 
 

1. De banen mogen niet worden betreden en bespeeld bij aanwezigheid van sneeuw of 
indien er sprake is van opdooi na een vorstperiode. 

2. Als er tijdens en na regelval plassen op de banen staan of komen te staan. 
 

F Niet klimmen op hekwerken 
 

1.    Het is absoluut niet toegestaan op de hekken rond het park te klimmen. 
2.    Indien men een bal in de boomgaard van de “buren” wil gaan halen dan dient 
 gebruik te worden gemaakt van de daartoe speciaal gecreëerde overstap bij de 
       buitenberging naast baan 5. 

  
G Parkcommissie 
 

Bij opmerkingen ten aanzien van de technische staat van de banen dient men zich direct  
te wenden tot de Parkcommissie of het Bestuur. 

 
H Oefenkooi/minibaan 
           Leden en bezoekers kunnen altijd gebruik maken van de oefenkooi tijdens   
           openingstijden van het park. 
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I Kleding en schoeisel 
 

1. Tijdens het spelen dient men gepaste tenniskleding te dragen en uitsluitend 
tennisschoenen die geschikt zijn voor Advantage RedCourt banen en/of 
gravelbanen.  

2. Het gebruik van tennisschoenen met noppen is absoluut niet toegestaan omdat deze 
schoenen schade aan de mat en ondergrond van de tennisbanen kunnen 
veroorzaken. 
 

J Schoonhouden tennispark 
 
1. Men dient ervoor zorg te dragen dat het tennispark op geen enkele wijze wordt 

verontreinigd.  
2. Afval (ook kauwgom) dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden 

gedeponeerd. 
3. Roken direct naast de banen is niet toegestaan. Peuken dienen in de daarvoor 

bestemde bakken te worden gedeponeerd.  
 
K  Honden 
 

Honden op het park en in het clubhuis dienen te zijn aangelijnd.  
 

L  Betreden banen tijdens tennisspel 
 
 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan een baan te betreden door  

anderen dan de betreffende spelers(sters). 
  

M         Betreden clubhuis en buitenberging 
 

Het is niet toegestaan zich op de daken van het clubhuis en de berging te begeven. 
 

N Rookverbod 
 
            In het clubhuis is het absoluut niet toegestaan om te roken. De pachter dient hier op 

 toe te zien. Bij klachten kan het bestuur onmiddellijk maatregelen nemen door de 
 overtreder de toegang tot het park te ontzeggen. 

 
O         Introducés 

  
1. Introducés dienen in het bezit te zijn van een geldige dagkaart. 
2. Dagkaarten zijn verkrijgbaar in het clubhuis of bij de ledenadministratie.  
3. Een dagkaart kost voor junioren € 2,50 en voor senioren € 5,00. 
4. Eenzelfde introducé kan maximaal 3 keer per jaar een dagpas kopen. 
5. Op deze regel is voor junioren een uitzondering van toepassing namelijk indien er 

een vriendinnetje of een vriendje een week komt logeren. In dit geval is éénmalig 
een weekpas mogelijk. Kosten € 5,00. 

6. Met een dagkaart kan een normale reservering voor een baan worden gedaan. 
7. Het baanreglement geldt ook voor introducés. 
8. Indien het clubhuis gesloten is kan het te betalen bedrag worden gedeponeerd in het  

kluisje bij het afhangbord.  
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P         Aansprakelijkheid en schade 
 

1. De leden en hun introducés zijn zelf hoofdelijk aansprakelijk voor de door hem of 
     haar toegebrachte schade aan alle eigendommen van TVL en dienen dit direct te 
     melden bij Bestuur of Parkcommissie.  
2. Het betreden van het tennispark is op eigen risico.  

 
Q         Toegang tot het park 
 

1. Voor de toegang tot het park kunt u een parksleutel tegen een waarborgsom van 
                 € 25,00 afhalen bij de ledenadministratie. Deze sleutel past op het toegangshek van het  
                park. 

2. Er wordt een aantekening gemaakt van de personen die in het bezit zijn van een sleutel.  
 

R  Verlichting 
 

1. De baanverlichting kan worden ingeschakeld door in de gang naar de kleedkamers, 
    de toiletten en het elektronische afhangbord, de voor die baan bestemde schakelaar 
    om te zetten.  
2. Er mogen maar 2 banen gelijktijdig worden ingeschakeld. 
3. Voor het aanzetten van een 3e baan dient u enige minuten te wachten. 
4. Indien er na u niemand meer op de door u bespeelde baan gaat spelen, dient u de 

verlichting van deze baan uit te zetten. 
5. Indien u de baan dan wel het park als laatste verlaat, dient u, indien er nog 

baanverlichting brandt, deze verlichting uit te schakelen. (let op: als u als laatste op             
het park speelt dient u in het bezit dient te zijn van een parksleutel). 

 
S         Afsluiting park 
 

Indien u als laatste het park verlaat dient u te controleren of de baanverlichting uit is, de 
deur naar kleedkamers, toiletten en elektronisch afhangbord gesloten is en het  
toegangshek af te sluiten d.m.v. de, onder waarborg, verkregen parksleutel.  

 
T         Wijziging baanreglement 
 
 Het bestuur behoudt zich het recht voor het onderhavig baanreglement te allen tijde aan 

te vullen of te wijzigen en eventueel achteraf voor te leggen aan de ALV. 
      

 
           Aldus door het bestuur vastgesteld op 21 maart 2017  

 
 

 


