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Richtlijn reserveren van banen bij WLTV  

Om te kunnen spelen op een tennisbaan van WLTV dien je dit aan te geven via het digitale 
afhangbord in het halletje van het paviljoen. Via de KNLTB ClubApp en de website is het ook 
mogelijk om online een baan te reserveren. Wel willen we aan de leden vragen om hier op 
een correcte manier gebruik van te maken.  

Daarom hebben we een aantal spelregels nog eens op papier gezet:  

• Online reserveren is mogelijk 60 uur van te voren. 
• Je kunt voor 4 personen een uur speeltijd reserveren en voor 2 personen een half 

uur. 
• Reserveer de baan alleen voor de spelers die echt komen tennissen, dus niet 

bijvoorbeeld voor 4 spelers reserveren en met 2 spelers gaan tennissen zodat je een 
uur de baan tot je beschikking hebt. 

• Als je komt spelen dien je minimaal 2 minuten voor je reservering op de club met je 
pasje je baan te bevestigen bij het afhangbord. Bij te laat bevestigen vervalt de 
reservering. 

• Heb je gereserveerd en kun je toch niet komen? Haal dan je reservering altijd uit het 
systeem. Op deze manier wordt de baan weer reserveerbaar en speelbaar voor 
anderen.  De optie tot annuleren van je reservering vind je bij je reservering op de 
website of ClubApp.  

• Tennissen met een niet-lid dient ook via het systeem te geschieden. Een niet-lid mag 
in totaal maximaal 3 keer per jaar bij WLTV geïntroduceerd worden.   

We gaan komende weken bovenstaande afspraken monitoren op de club en zullen leden 
aanspreken als we zien dat de regels niet correct worden nageleefd. We verwachten en 
hopen uiteraard dat dit niet nodig zal zijn. Het bestuur behoudt zich echter de mogelijkheid 
voor om bij niet correct gebruik van de regels het reserveren vanuit huis voor die 
betreffende speler uit te schakelen. 

Gereserveerde baan wordt uiteindelijk niet bespeeld 
Soms zie je dat de banen gereserveerd zijn voor trainingen, interne competities, externe 
competities of andere activiteiten. Dit zijn reserveringen die we vooraf voor een langere 
periode invoeren. In het huidige systeem is het bijzonder omslachtig om incidentele 
wijzigingen door te voeren in deze grotere reserveringen. Het kan dus voorkomen dat je ziet 
dat er een baan gereserveerd is voor een interne competitiewedstrijd maar dat deze dus 
gewoon vrij ligt omdat deze wedstrijd is komen te vervallen. Helaas kunnen we hier 
momenteel niks aan veranderen. We zijn wel met de applicatiebeheerders van KNLTB in 
gesprek om deze zaken te versimpelen.  

Binnen WLTV is afgesproken dat er altijd minstens twee banen vrij bespeelbaar moeten 
blijven, buiten de langlopende reserveringen voor competities of trainingen. Mocht dit 
incidenteel niet haalbaar zijn, wordt dit door TC of JC gecommuniceerd via de website.  

Gewoon zonder online reserveren naar het park komen, mag dus ook altijd. Vergeet dan niet 
alsnog je baan via het digitale afhangbord te reserveren.   

Mochten hierover vragen zijn, neem dan contact op met bestuur@wltv.nl of TC@wltv.nl  
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