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Regels met betrekking tot het gebruik van de banen van het tennispark LTV de Merenwijk, 

Merendonk 173 te Leiden.  
 
Artikel 1. Algemene bepalingen, baangebruik, gedrag.  

1.1. De banen mogen worden bespeeld van 9.00 uur tot 23.00 uur.  

1.2. Het dragen van tenniskleding/-schoenen is verplicht.  

1.3. Er mag uitsluitend gespeeld worden op tennisschoenen; schoenen met grof profiel zijn verboden.  

1.4. Na ieder gebruik van een baan en voor het sproeien is men verplicht de baan te slepen in de 

lengterichting, van het net tot het hek.  

1.5. Zonodig dient men handmatig te sproeien (denk aan onze buren).  

1.6. Men dient zich op het park en in de omgeving daarvan zodanig te gedragen dat men voor 

anderen geen onnodige overlast veroorzaakt. Vooral het veroorzaken van overbodig geluid moet 

worden vermeden.  

1.7. Men dient aanwijzingen, gegeven namens het bestuur, betreffende baangebruik en gedrag op het 

park op te volgen.  

1.8. Dit reglement dient met gezond verstand en op sportieve wijze te worden toegepast.  

 
Artikel 2. Baanbezetting, afhangen. 

2.1. Men mag een baan slechts bespelen wanneer door middel van een geldige spelerspas via het 

Jiba-afhangsysteem is gereserveerd, voor de betreffende baan en het betreffende of een eerder 

tijdstip.  

2.2. Minder dan vier spelers mogen 30 minuten speeltijd reserveren; vier spelers 45 minuten.  

2.3. Na het verstrijken van de speeltijd mag men doorspelen mits er geen aanspraak op de baan wordt 

gemaakt. Eventueel kan men opnieuw afhangen  

2.4. Als er banen onbespeeld zijn kan men geen bespeelde banen reserveren. Van de bespeelde 

banen wordt automatische de baan gereserveerd waarop al het langst wordt doorgespeeld 

2.5. Wanneer de wachttijden groter zijn dan een uur mag er niet meer voor enkelspelen gereserveerd  

worden.  

2.6. Tijdens toernooien en competitie weekeinden wordt de baanbezetting geregeld door de  

 toernooi- respectievelijk competitieleiding.  

2.7. Speciale reserveringen voor training, competitie, toernooien enz. worden door de daarvoor 

verantwoordelijke commissieleden via de website en het Jiba-afhangsysteem bekendgemaakt.  

2.8. Op de website van LTV De Merenwijk kan de actuele bezetting van de banen geraadpleegd 

worden. 
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Artikel 3. Junioren.  

3.1. Op maandag tot en met vrijdag mogen jeugdleden tot 19.00 uur gebruik maken van de banen. 

3,2. Na19.00 uur zijn jeugdleden vanaf 12 jaar speelgerechtigd, mits in aanwezigheid (op de baan) 

van ouders/verzorgers. 

 
Artikel 4. Introductie.  

4.1. Een lid met volledig speelrecht mag per keer ten hoogste één andere speler introduceren om op  

       het park te spelen.  

4.2. De introducé krijgt tegen betaling (senioren € 5, - per dagdeel) een introductiepas voor gebruik op  

       het afhangbord. 

4.3. Jeugdleden t/m 17 jaar mogen, zonder betaling, een niet-lid t/m 17 jaar introduceren. De jeugd- 

       introducé krijgt een introductiepas voor gebruik op het afhangbord. 

4.4. Introductie is alleen toegestaan indien de baanbezetting dit toelaat.  

4.5. Jeugdleden van andere tennisverenigingen met wie het bestuur een daartoe strekkende  

overeenkomst heeft gesloten mogen gebruik maken van de banen van LTV de Merenwijk, indien 

de baanbezetting dat toelaat en tot uiterlijk 19.00 uur. Zij kunnen afhangen met hun eigen KNLTB-

pas. 

4.6. Voor seniorenleden van LTV de Merenwijk en TC Unicum is een uitwisselingsafspraak gemaakt.  

       Leden kunnen, tijdens het Open Toernooi en het Dubbeltoernooi van TC Unicum en het Open  

       Toernooi en het Open 8-9 Toernooi van LTV de Merenwijk, gebruik maken van elkaars banen,  

       mits de baanbezetting dat toelaat en men een geldige KNLTB lidmaatschapspas heeft.  

4.7. Men mag per seizoen ten hoogste 5 maal worden geïntroduceerd. 

4.8. Overigens gelden voor de introducé de bepalingen van dit reglement.  

 

Artikel 5. Baanverlichting.  

5.1. De baanverlichting wordt in- en uitgeschakeld volgens de bij de schakelaars aangegeven  

       regeling. 

5.2. Wanneer banen te lang of na 22.30 uur onbespeeld liggen worden lampgroepen uitgeschakeld.  

       Te beginnen met baan 5-6, vervolgens baan 3-4 en als laatste baan 1-2. Spelers op deze banen 

       moeten dan eventueel hun spel verplaatsen naar een andere baan. Om deze reden  

       uitgeschakelde groepen worden dezelfde avond niet meer ingeschakeld.  

5.3. Om 23.00 uur wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld. Men moet dan ophouden met  

       spelen. Eén lampgroep (baan 2) blijft nog enkele minuten branden om gelegenheid te geven tot  

       slepen en opruimen.  

5.4. Aan het vermijden van onnodig lawaai moet in de avonduren extra aandacht worden besteed. Dit  

 is ieders verantwoordelijkheid. 
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