
 

 

Baanreglement 

Wedstrijdpas en speelrecht 

leder lid dat aan zijn verplichtingen heeft voldaan (contributie betaald, inschrijven voor of afkopen 

van bardiensten) krijgt een ledenpas. Uitsluitend hiermee heb je speelrecht en kun je op het 

afhangbord een baan reserveren. 

 

Afhangbord en speelduur 

• Je kunt alleen afhangen met de KNLTB ledenpas van De Gouwe Smash of een 

zomerlidmaatschapspas. 

• Speeltijd voor enkelspel is 30 minuten. 

Speeltijd voor 3 personen is 30 minuten. 

Speeltijd voor dubbelspel is 45 minuten. 

• Iedereen moet met zijn/haar eigen ledenpas afhangen. 

• Diegene die afhangt moet aanwezig zijn op het park. 

• Het is niet toegestaan andermans ledenpas te gebruiken of als introducé af te hangen.  

• Bij gelijke eindtijd dient altijd t.o.v. een dubbelspel een enkelspel als eerste te worden 

afgehangen. 

• Spelers die van de baan komen dienen minimaal 10 minuten rusttijd in acht te nemen voor ze 

opnieuw de baan op mogen. 

• Spelers mogen pas na afloop van hun tennisles een baan gaan afhangen en dienen minimaal 

10 minuten rusttijd in acht te nemen voor ze opnieuw de baan op mogen. 

• Binnen de speeltijd dient de baan gesleept te worden. 

• Leden, die op 1 januari van het verenigingsjaar jonger zijn dan 17 jaar kunnen tot 19.00 uur 

spelen. De middelbare schooljeugd (vanaf 12 jaar) mag ook 's avonds spelen indien: 

o bij enkelspel gespeeld wordt met een seniorlid 

o bij dubbelspel gespeeld wordt met minstens twee seniorleden 

 

Baanbeslag 

Tijdens het seizoen zullen op het afhangbord banen gereserveerd zijn voor o.a. tennislessen, 

evenementen, onderhoud e.d. Indien van toepassing zie je deze reserveringen (blokkeringen) van 

de banen op het scherm en zullen deze banen niet beschikbaar zijn voor vrij spelen. 

 

Introducé 

• Vul de gegevens in op het formulier in de Bardienstenmap onder tab 8. Hier vindt u ook de 

regels. 

• Betaal de introductievergoeding aan de bardienst. 

• Hang met uw eigen pas af op het afhangbord en vul op het afhangbord in dat u met een 

introducé speelt en vul de gegevens van de introducé in.  


