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BAANREGLEMENT 
Dit baanreglement is opgesteld om het (vrij) spelen in goede banen te leiden. Daarmee is er duidelijkheid 
voor alle leden en worden (onnodige) discussies over het gebruik van de banen voorkomen. 

Om onreglementair gebruik van onze banen tegen te gaan is ieder lid gemachtigd om spelers die gebruik 
maken van de banen naar hun ledenpas te vragen. Leden die de regels uit dit reglement niet naleven, 
kunnen daarop door medeleden worden aangesproken. Indien dit niet leidt tot naleving door de "overtreder", 
kan deze door het bestuur worden aangesproken op zijn of haar gedrag. Het bestuur is bevoegd in het 
uiterste geval passende maatregelen te nemen. 

U zult begrijpen dat dit reglement niet alle situaties op de banen beschrijft.  
Wij rekenen op ieders sportieve medewerking! 

1. Algemeen 

1.1. De banen zijn het gehele jaar toegankelijk tussen 08.00 en 23.00 uur.  
1.2. Afhankelijk van de weersgesteldheid kunnen de banen het gehele jaar worden bespeeld.  

Het bestuur van LTVE behoudt zich het recht voor, zonder kennisgeving vooraf, de banen te  
sluiten, wanneer de weersomstandigheden dit vereisen;  
Er mag NIET getennist worden:  
- Als de tennisbanen blank staan. Water mag niet van de banen worden geveegd;  
- Bij ijzel en sneeuw op de banen. Sneeuw mag niet worden weggeveegd; 
- Bij vorst en ook bij dooi na vorst zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen.  

1.3. Uitsluitend leden en door hen geïntroduceerde spelers hebben toegang tot de banen. Voor introductie 
zie onder 7.  

1.4. De banen mogen alleen worden betreden met tennisschoenen en in voor tennis geëigende kleding.  
1.5. Sportief gedrag op en om de banen is het algemene uitgangspunt. Onnodig om te vermelden dat 

vloeken, schelden of het bezigen van schuttingtaal uit den boze is. 
1.6. Als leden gelegenheid geven voor ongeoorloofd gebruik van de tennisbanen of zich niet houden aan 

het baanreglement kan hen door het bestuur de toegang tot het tennispark worden ontzegd. 
1.7. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

2. Bestemming banen 
2.1. Vrij spelen 

Tot 18.30 uur De banen 1, 2, 5 en 6 zijn bestemd voor senioren. 
Wanneer deze banen niet zijn bezet, kunnen junioren hierop spelen. 
Echter, zodra senioren op deze banen wensen te spelen, moeten de 
junioren de banen vrij maken. 
De banen 3 en 4 zijn bestemd voor junioren.  
Wanneer deze banen niet door junioren worden gebruikt, kunnen ze door 
senioren worden gebruikt. Echter, zodra junioren op deze banen wensen te 
spelen, moeten de senioren de banen vrij maken. 

Vanaf 18.30 uur Alle banen zijn bestemd voor junioren en senioren.  
Junioren zullen eerst van de banen 3 en 4 gebruik moeten maken voordat 
op andere banen gespeeld mag worden.  
Indien senioren en junioren samen op één baan spelen kunnen zij elke 
baan kiezen. 

2.2. Als algemeen uitgangspunt wordt bij de baanbestemming de volgende voorrangsregel gehanteerd: 

1. KNLTB-toernooien en/of KNLTB-wedstrijden 
2. Tennislessen door de trainers 
3. Clubactiviteiten 
4. Vrij spelen. 

2.3. Tijdens competitie, toernooien en clubkampioenschappen zijn in principe 4 banen gereserveerd voor 
wedstrijden en 2 banen voor vrij spelen en/of groepstrainingen.  
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Als het aantal thuisspelende competitieteams dit vereist, kunnen alle banen gereserveerd worden voor 
wedstrijden. 

Ook bij toernooien en clubkampioenschappen gaan geplande groepstrainingen in principe altijd door 
op (een van) de niet-wedstrijdbanen.  

De toernooi- of wedstrijdleider heeft het recht ook de niet-wedstrijdbanen te claimen echter alleen als 
dat echt noodzakelijk is en slechts bij hoge uitzondering als de niet-wedstrijdbanen ingepland zijn voor 
groepstrainingen. 

2.4. De competitie begint  

 - op dinsdag  om 09.30 uur (senioren) 
 - op woensdag  om 14.00 uur (junioren) 
 - op vrijdag om 19.00 uur (senioren) 
 - op zaterdag  om 09.00 uur voor junioren en uiterlijk om 13.00 uur voor senioren 
 - op zondagen om 09.00 uur (senioren) en 13.00 uur (junioren). 

3. Reserveren via het KNLTB.clubafhangbord 
3.1. Het reserveren van een baan geschiedt via het afhangbord in de hal van het clubgebouw met behulp 

van geldige KNLTB-ledenpasjes. Om te reserveren drukt u op Start en vervolgens rechts op Baan 
reserveren. Om een baan te kunnen reserveren, zijn minimaal 2 geldige pasjes nodig. Zonder geldig 
pasje kunt u niet reserveren. 

3.2. Men mag alleen met de eigen spelerspas reserveren. Het is niet toegestaan om andermans 
spelerspas te gebruiken om te reserveren. 

3.3. Het reserveren van een baan is te allen tijde verplicht, dus ook op momenten dat het niet druk is en 
zelfs als op een bepaald moment nog geen enkele baan in gebruik is. Het kan even later immers wel 
druk worden en bovendien toont u via het afhangbord lid van LTVE te zijn. Daarnaast zijn 
aankomende reserveringen op het afhangbord zichtbaar. 

3.4. Indien u tennisles krijgt of aan een andere (club-)activiteit deelneemt waarvoor baanruimte 
beschikbaar is gesteld, mag u niet eerder dan na afloop van die activiteit een baan reserveren. 

3.5. De reservering van een baan kan per kwartier ingaan. Een baan kan voor maximaal één half uur 
gereserveerd worden voor enkelspel en maximaal één uur voor dubbelspel. Na deze tijd dient men 
plaats te maken voor eventuele spelers die de baan hebben gereserveerd. Zolang er geen 
opvolgende reservering door anderen heeft plaatsgevonden voor de baan waarop u speelt, kunt u 
gewoon doorspelen. Maar de oorspronkelijk reservering moet blijven staan; er mag dus niet 
aansluitend een tweede periode worden gereserveerd. Andere leden kunnen dan zien op welke baan 
er het langst wordt gespeeld en moeten dan die baan reserveren. 

3.6. Als u heeft gereserveerd, moet u ook op de gereserveerde tijd gaan spelen. Als dat niet meteen kan, 
dient u op het tennispark te blijven totdat uw gereserveerde speeltijd is aangebroken. Als de wachttijd 
langer is dan 1 uur is het voldoende wanneer één van de spelers blijft wachten. 

3.7. Wanneer u de gereserveerde tijd niet vol maakt, moet de reservering op het JIBA afhangbord 
ongedaan worden gemaakt (volg het rechter schema “WANNEER SPEEL IK”, en kies “WISSEN”). 

3.8. Als baanverlichting is ontstoken, dient u zodanig te reserveren dat een minimaal aantal kooien verlicht 
hoeft te worden. 

4. Storing afhangbord  
4.1. Het kan incidenteel voorkomen dat zich een storing voordoet. Storingen mogen i.v.m. 

garantiebepalingen in geen geval zelf opgelost worden maar dienen door de beheerder van het 
afhangbord bij de KNLTB te worden gemeld. De KNLTB pakt storingen snel op.  

Meldt een storing daarom terstond bij onze ICT-commissie via e-mail: ict@ltve.nl  

Totdat de storing verholpen is, dient er in het licht van de afhangregels handmatig afgehangen te 
worden. 
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5. Verlichting 
5.1. De baanverlichting kan worden bediend via het paneel links naast het afhangbord. 

5.2. Via een schakelklok werkt de baanverlichting als regel alleen tussen 16.30 uur en 23.00 uur. De 
baanverlichting dooft automatisch om 23.00 uur.  
Het bestuur kan de schakelklok van de baanverlichting incidenteel anders instellen. Tijdens 
wedstrijden of toernooien kan de toernooi- of wedstrijdleiding hiertoe worden gemachtigd. 

5.3. Als de baanverlichting van een kooi is ontstoken, moeten eerst de twee banen binnen deze kooi bezet 
zijn alvorens de verlichting van een volgende kooi te ontsteken. Als binnen elk van twee verlichte 
kooien nog slechts op één baan gespeeld wordt, is men verplicht naar één kooi te verhuizen en de 
verlichting van de andere kooi te doven. 

5.4. De speler die als laatste een verlichte kooi verlaat, is verplicht het licht van die kooi te doven.  

6. Vegen 
6.1. Na spelen is men zijn verplicht de baan te vegen met het daarvoor bestemde sleepnet. Vegen is niet 

gewenst bij erg natte banen.  

 
 


