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Parkreglement 

 
Dit document omvat de parkreglementen van Tennisvereniging LTC Scharendijke. Dit 
reglement dient als richtlijn voor het plezierig beoefenen van de tennissport op ons park. 
Vanzelfsprekend doen wij een beroep op ieders maatschappelijk inzicht om de dagelijkse 
gang van zaken op ons park in goede orde te laten verlopen. De reglementen dienen 
hiervoor als basis.  
 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
PARK TOEGANG 
1. Het park is toegankelijk voor alle leden van LTC Scharendijke, introducés en gasten. 
2. Het park is het gehele jaar toegankelijk. Het tennisseizoen beloopt vanaf 1 april tot een 

niet vastgelegd tijdstip in het najaar, wat bepaald wordt door de weersomstandigheden. 
3. Het park en de kantine zijn toegankelijk voor leden van LTC Scharendijke door middel 

van een tegen borgstelling bij het Secretariaat verkrijgbare sleutel. 
4. Het park en de kantine dienen altijd volledig afgesloten te worden indien u op dat 

moment de laatst vertrekkende bent. 
5. Schade aan de banen of andere bij het volledige park behorende roerende en 

onroerende zaken dienen direct na constatering gemeld te worden aan de Groundsman 
of één van de bestuursleden. 

 
AFHANGEN 
1. Leden van LTC Scharendijke hebben het recht om gebruik te maken van de tennisbanen. 

Leden kunnen zich op dit speelrecht beroepen indien zij op het afhangbord een baan 
hebben afgehangen. 

2. Er kan alleen worden afgehangen met een geldige KNLTB ledenpas. Bij alle 
bestuursleden is op verzoek een introducépas in bruikleen te verkrijgen. Instructies 
hiervoor staan in het introductiereglement. 

3. Afhangen geldt voor alle leeftijden.  
 

Verdraagzaamheid en respect zijn onmisbare eigenschappen voor een goed verloop 
van het afhangen. Zeker tijdens drukke perioden in het seizoen. 

 
4. Afhangen voor en/of door derden is niet toegestaan. 
5. Er wordt steeds voor 45 minuten afgehangen. Voor het enkelspel dienen minimaal twee 

passen  te worden opgehangen en voor het dubbelspel minimaal vier passen.  
6. Afhangen gebeurt te allen tijde voor de eerstvolgende beschikbare afhangperiode per 

baan. Vooruit afhangen naar een later tijdstip om de baan te reserveren is niet 
toegestaan. 

7. Indien men na afloop van de speeltijd langer wenst te spelen en zich geen nieuwe 
spelers bij de baan melden is het niet toegestaan om voor een nieuwe periode af te 
hangen. 

8. Tijdens de competitiedagen kunnen maximaal  per competitieteam twee gravelbanen 
geblokkeerd worden. 

9. Het competitieteam kan gebruik maken van de derde baan als deze beschikbaar is. 
Indien er leden en/of introducés gebruik willen maken van de derde baan, dan zal de 
eerst vrijkomende baan beschikbaar worden gesteld. 

10. Tijdens toernooien, tennisles of baanonderhoud kunnen één of meerdere banen 
geblokkeerd worden voor het afhangen. 
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INTRODUCTIE 
1. Ieder lid mag introducé(s) uitnodigen. Een introducépas kan tegen betaling van Euro 5,00 

bij een daartoe bevoegd persoon afgehaald worden. De pas moet voor aanvang van het 
spel afgehaald worden en geldt alleen voor de aangegeven datum die vermeld wordt op 
de pas. Een introducé mag alleen samen met het lid, dat hem introduceert, spelen. 

2. Het introducerende lid is er te alle tijde verantwoordelijk voor, dat de introducé zich aan 
het Parkreglement houdt. 

3. Bij vragen kan men terecht bij het secretariaat. 
 
BAANREGLEMENT 
1. Aanwijzingen van de Groundsman en van het bestuur dienen te allen tijde te worden 

opgevolgd. 
2. De banen mogen alleen worden bespeeld met voor gravelbanen goedgekeurd schoeisel. 
3. Tenniskleding is vereist. Ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan en leidt tot 

verwijdering van het tennispark. 
4. Correct gedrag, taalgebruik en kleding worden op prijs gesteld door uw medeleden. 
5. Tijdens het spelen mogen spelers op de naastgelegen baan niet worden gehinderd. 

Indien een bal terecht komt op een andere baan, wordt deze niet eerder teruggevraagd 
dan nadat het spel op die baan tijdelijk is onderbroken. 

6. Leden van LTC Scharendijke hebben het recht om gebruik te maken van de tennisbanen, 
nadat zij op het afhangbord een baan hebben afgehangen. 

7. Indien de Groundsman en/of het bestuur besluiten een baan te blokkeren, dan mag deze 
niet bespeeld worden. Ook niet wanneer deze baan ogenschijnlijk bespeelbaar is. Indien 
een baan voor langere periode onbespeelbaar is dan wordt dit aangegeven doordat de 
netten op deze baan neerhangen. 

8. Bij droog weer worden de banen automatisch besproeid. Mocht onverhoopt de baan vóór 
aanvang te droog zijn om te bespelen, dan dient u de baan met de handsproeier te 
besproeien. De automatische sproei-installatie mag niet door leden bediend worden. 

9. Vóór het verlaten van de baan dient u de baan te vegen. Zorg dat de sleepnetten na 
gebruik veilig aan de daarvoor bestemde haken te hangen. 

10. Wanneer er plassen op de banen staan, kan er niet getennist worden. Wacht met het 
betreden van de banen tot minimaal 15 minuten nadat de plassen volledig verdwenen 
zijn. 

11. Glaswerk mag niet meegenomen worden op de baan. 
12. Alcoholische versnaperingen zijn niet toegestaan op de baan. 
13. Afval mag niet op de grond of langs de banen achtergelaten worden, maar dient in de 

daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd te worden. 
14. Alle gravelbanen van LTC Scharendijke zijn voorzien van verlichting. Zodra de duister 

invalt, kan deze in de hal worden ingeschakeld. Zodra er niemand meer speelt dient de 
verlichting uitgeschakeld te worden. 

 
AANSPRAKELIJKHEID 
1. Het bestuur is gerechtigd om alle schade aan het Park en alle daarbij behorende 

(on)roerende goederen, te verhalen op de veroorzaker van desbetreffende schade. 
2. De vereniging is tegenover haar leden, evenals tegenover derden, niet aansprakelijk voor 

enige schade, ontstaan voor aanvang, tijdens of na afloop van vanwege de vereniging 
georganiseerde bijeenkomsten of evenementen, van welke aard ook en evenmin voor 
enige schade ten gevolge van door de vereniging verleende adviezen of door welke 
andere oorzaak dan ook. 

 
Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 17 maart 2014. 
 
Het bestuur van Tennisvereniging LTC Scharendijke, 
 
J. van de Have (voorzitter), Ellen Rusch (secretaris) 


