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1. Openingstelling van het GTR tennis/padelpark 

1.1 De officiële start van het tennisseizoen is omstreeks 1 april. Met ingang van 1-10-
2021 is het G.T.R.-park echter het hele jaar door geopend, natuurlijk voor zover de 
weersomstandigheden het toelaten.  

Ook de padelbanen zijn het hele jaar open.  

Tijdens het tennis/padelseizoen zijn de banen bespeelbaar op elke dag vanaf 09.00 tot 
ongeveer 23.00.  Daarbuiten staan de aanvullende regels op de GTR-website. 

De kleedkamers en kantine zijn normaal gesproken niet eerder open dan 09.00 uur ’s 
ochtends. ’s Avonds en in het weekend kan zowel de kantine als de kleedruimte eerder 
gesloten worden, zeker als er weinig spelers aanwezig zijn.   

Incidenteel kan door het bestuur in overleg met de beheerder afwijkende openings- en 
sluitingstijden van de kantine. Dit geldt met name tijdens vakanties en in de winter.  

Aangepaste openingstijden worden tijdig bekend gemaakt en zijn tevens te vinden 
op de GTR-site. 

________________________________________   

2. Algemene regels 

2.1 Het gebruik de parkeerplaats, het park, de banen, het clubhuis is voor eigen 
verantwoording. Laat in de kleedkamers geen geld en waarde-objecten achter. 

2.2 Ieder lid heeft de plicht ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegedaan aan de 
eigendommen van de vereniging, leden en bezoekers. 

2.3 Na gebruik van de tennis- en padelbaan, de kleedruimte, het terras, ruimt ieder lid 
zijn spullen op. Mochten de prullenbakken te vol zijn, dan meldt de speler dat aan de 
beheerder. 

2.4 Het schoonmaken van de tennisschoenen moet gebeuren vóór het betreden van het 
terras. Schoonspoelen van schoeisel onder de kraan of douche is ten strengste verboden. 

2.5 Laat tennistassen niet rondslingeren op het terras of in de kantine en zorg dat 
spelers/bezoekers ongehinderd kunnen doorlopen zulks om gevaar op struikelen te 
voorkomen, dit geldt zeker tijdens de competitie periode. 
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2.6 Het gebruik van de speeltoestellen is voor eigen verantwoording. Alleen kinderen 
jonger dan 13 jaar kunnen van deze speelapparaten gebruik maken. De ouders blijven te 
allen tijde verantwoordelijk om zelf toezicht uit te oefenen op hun kinderen. 

2.7 Het terrein achter de banen 6, 11 en 12 is van het waterschap. Het betreden van dit 
gebied is niet toegestaan. 

2.8 GTR is geheel rookvrij, zowel in het clubhuis, op het terras als op het gehele 
buitenterrein (voor zowel tabak als e-sigaret of aanverwanten).  Dit geldt dus vanaf de 
toegangsbrug het park op. 

________________________________________ 

3. Baanreglement 

3.1 Men is verplicht tijdens het tennis/padel sportkleding te dragen. Spelers, die van 
deze regel afwijken, kunnen van de baan verwijderd worden. De beheerder en de 
bestuursleden houden hierop toezicht. 

3.2 De tennis- en padelbanen mogen alleen betreden worden met tennis c.q. 
padelschoenen. 

3.3 De tijdens het spelen ontstane kuilen in de gravel laag dienen direct verholpen te 
worden door dit gelijk te maken en vast te trappen. 

3.4 Na gebruik van de tennis/padelbaan moet de baan geveegd worden. Ook als er al 
nieuwe spelers klaar staan. Bij de tennisbaan dienen tevens de lijnen geveegd te worden. 

3.5 Indien de toestand van een baan volgens het oordeel van het bestuur, de voorzitter 
van de Accommodatie commissie, de trainer, de beheerder, zodanig is dat deze dient te 
worden bijgewerkt of onbespeelbaar is, dan moeten de spelers, op het eerste verzoek de 
baan verlaten. 

3.6 Als het geregend heeft en er staan plassen op de baan mag er niet op gespeeld 
worden. Tevens is het verboden om de plassen met behulp van het sleepnet te 
verspreiden, of met behulp van sponzen het water te verwijderen. De beheerder, het 
bestuur, of de voorzitter van de Accommodatie commissie geeft aan wanneer er weer 
gespeeld mag worden. 

De padelbanen zijn normaal gesproken vrijwel direct na een hevige regenbui weer 
bespeelbaar. 

3.7 Het kan in het voor- en naseizoen voorkomen, dat de toplaag van de tennisbanen in 
de ochtend nog bevroren is. De banen mogen dan niet bespeeld worden.  Het bestuur, de 
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voorzitter van de Accommodatie commissie, de trainer, de beheerder, bepaalt 
vervolgens wanneer de banen weer gebruikt kunnen worden.   

3.8 Als erdoor of na weersomstandigheden niet alle banen bespeeld kunnen worden, 
dan geldt de volgende “in gebruik name” volgorde:  

 De competitie;  
 Door of namens GTR georganiseerde activiteiten;  
 Trainingslessen;  
 Vrijspelen.   

______________________________________ 

4. Het speelreglement 

Het speelreglement regelt de verdeling van de speelgelegenheid over de 10 beschikbare 
gravelbanen 3 t/m 12 en 2 padelbanen 1 en 2. We onderscheiden twee soorten 
speelgelegenheid: 

4.1 Vrij tennissen/ padel voor alle leden. 

Voor zover de tennis/padelbanen niet gereserveerd zijn voor de onder punt 4.2 
genoemde tennisactiviteiten kunnen deze banen gereserveerd worden door middel van 
de KNLTB-club app of via het digitale afhangbord in het clubhuis. De afhangtijd voor 
zowel single als dubbel partijen is 60 minuten. Om iedereen gelijke rechten geven is er 
een wachttijd ingesteld voor tussen 2 reserveringen. 

4.2 Georganiseerd tennissen/ padellen (lessen, training, competitie etc.) 

Het bestuur en de commissies behouden zich het recht voor tijdens het 
tennis/speelseizoen banen te reserveren voor georganiseerde activiteiten zoals: 
tennis/speelseizoen, tennis/kadertraining, toernooien, competitie, opvang nieuwe leden 
etc. 

Het aantal baanuren, dat hiervoor gereserveerd wordt zal op het afhangbord en via de 
KNLTB-app worden aangegeven. 

Tijdens de avonduren zullen er maximaal 4 lichtbanen gereserveerd zijn voor de 
tennistrainingen, en incidenteel zullen ook padelbanen voor trainingen/clinics 
gereserveerd zijn. 

Reserveringen kunnen via de KNLTB-verenigingsapp ingezien worden. 

Men doet er goed aan om alvorens een “vrije” baan te reserveren zich op de hoogte te 
stellen tot wanneer de baan vrij is.  Tot het begin van de aangekondigde activiteiten mag 
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men op de te reserveren banen spelen, maar men moet op eerste verzoek de baan 
verlaten, als de activiteit begint, dus ook als de 60 minuten nog niet voorbij zijn.   

Algemeen: In zaken waarin dit parkreglement niet voorziet, beslist het 
bestuur.   

 

________________________________________ 
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