
 

Parkregels voor tennis en padel 
 

In de regels van ons tennis-/padelpark vind je informatie over: 
 

• Reserveren van banen 

• Verzorgen van de banen 

• Vragen over onderhoud van de banen 

• Gebruik van de verlichting 

• Wat te doen bij storingen 

• Regels in het clubhuis 

• Aansprakelijkheid en verzekeringen 

• Eisen aan tenniskleding 

• Introducee meenemen 

• Honden op het park 

• Parkeren 

• Ongevallen 
 
Tennis (6 gravel- en 2 smashcourtbanen) / Padel (2 banen) 
 
Leden die over een volledig abonnement beschikken, hebben te allen tijde speelrecht met inachtneming 
van het afhangreglement en baanbezettingsschema. Hierop geldt als uitzondering de geclaimde 
baanuren voor verenigingsactiviteiten  en het door het bestuur vastgestelde baanbezettingsschema.  
Banen die op het afhangbord zijn geblokkeerd voor activiteiten als training, competitie, toernooi, 
laddercompetitie, onderhoud of toss mogen niet gebruikt worden om vrij te spelen. 
 
Hoe reserveer ik een baan? 
Je kunt een baan reserveren voor enkel- of dubbelspel. Als er genoeg ruimte is op de banen, kun je 
enkel spelen. Als er niet veel ruimte is, speel je dubbel met een ander koppel. 
We willen namelijk zoveel mogelijk mensen laten tennissen. 
 

• Als je op het park bent aangekomen, reserveer je zelf een baan. Je doet dit direct voordat je 
gaat spelen. Je mag dus niet ver van te voren reserveren en dan weer weg gaan. 

• Reserveren kan alleen met je KNLTB-ledenpas. 

• Je hangt je pas in het (digitale) afhangbord in de hal van het clubhuis, op het tijdstip dat je wilt 
beginnen te spelen. 

• Ben je met twee personen, dan mag je met de ledenpas 30 minuten een baan afhangen. Ben 
je met vier personen, dan mag dat 60 mintuten. Voor deelnemers aan de laddercompetitie geldt 
de speeltijd van 75 minuten. Als alle banen bezet zijn, mag je na iemand anders afhangen. Je 
hangt jouw pas op het tijdstip dat je wilt gaan spelen. Dat is dus 30 minuten bij enkelspel of 60 
minuten bij dubbelspel na degenen die voor jullie begonnen zijn. 

• Als je ’s avonds speelt, speel je zoveel mogelijk naast een andere baan die bezet is (dan hoeven 
er zo min mogelijk lampen boven de banen aan).  

• Junioren en jeugd tot 18 jaar kunnen tot 19.00 uur een baan afhangen en senioren tot 22.00 
uur.  

• Op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur zijn de banen bedoeld voor jeugd- en juniorleden 
tot 18 jaar. Senioren kunnen dan wel afhangen, maar beperkt: 

 voor de zomervakantie : alleen op baan 5 en 6 
tijdens de zomervakantie : op alle banen 
na de zomervakantie : alleen op de banen 5 t/m 8 

• Na 19.00 uur mogen de jeugd- en juniorleden (tot 18 jaar) alleen baan 7 en 8 afhangen, maar 
moeten wel wisselen met seniorleden.  

• Elk lid heeft het recht een persoon die niet heeft afgehangen vriendelijk verzoeken dit alsnog te 
doen of de baan te verlaten. 

 
 
 



Wanneer is het anders geregeld? 

• Tijdens de competities: 
- Tijdens de competitie op de maandag, dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag is er één baan 

gereserveerd voor vrij tennis. 
- Bij slecht weer vervalt deze recreatieve baan. Alle banen kunnen dan voor de 

competitiewedstrijden gebruikt worden. 
- De competitieleider of de kantinedienst kan je informeren welke baan beschikbaar is voor vrij 

tennis. 
- Als je meedoet aan één van de competities, kun je op deze dagen niet een vrije baan reserveren. 
 

• Tijdens toernooien: 
- Tijdens toernooien is ook een baan gereserveerd voor vrij tennis. Dit kan bij bepaalde, grotere 

toernooien eventueel anders zijn. Informatie hierover bij Toernooicommissie. 
 

• Tijdens de tossavond: 
Op de tossavond, dinsdags vanaf 20.00 uur, worden alle banen in principe gebruikt. Je kunt dan 
geen baan afhangen. Behalve als er een kleine groep tossers aanwezig is en er dus minder banen 
nodig zijn. De tossmaster bepaalt welke banen beschikbaar zijn voor vrij tennis. 
  

Winterperiode 
De smashcourt banen 7 en 8 zijn het gehele jaar bespeelbaar. De gravelbanen zijn geopend van 1 april 
tot 1 november, natuurlijk afhankelijk van het weer. Tijdens de winterperiode zijn twee gravelbanen zo 
lang mogelijk open.  
 
Hoe moet ik de banen verzorgen? 
Het is belangrijk de banen goed en regelmatig te onderhouden. De groundsman doet dit dagelijks, maar 
de spelers moeten de banen ook verzorgen.  
 

• Nadat je gespeeld hebt, veeg je de banen met het sleepnet dat bij de banen ligt. 

• Als de banen net gesproeid zijn, moet je eerst wachten tot de banen goed droog zijn. 

• Je mag niet op de banen spelen als er plassen op liggen of als de baan glimmen. 
 
De gravelbanen worden op vaste tijden gesproeid om ze in goede conditie te houden. 
De tijden zijn:  
 
Vragen over onderhoud van de banen? 
Het dagelijks onderhoud van de banen gebeurt door de accommodatiecommissie. 
Als je vragen of opmerkingen hebt over de banen, kun je met hen contact opnemen. 
 
 
Hoe werkt de baanverlichting (LED)? 
Op alle tennis- en padelbanen is er LED-verlichting.  
1. Iedereen van 15 jaar of ouder mag de lichten aan- en uitdoen. 
2. In de hal van het clubhuis hangt een bedieningspaneel met de gebruiksaanwijzing.  
    NB. Kom niet in de meterkast! 
3.Je doet de lichten in deze volgorde aan: 

Groep 1: baan 1 en 2  - maximaal tot 23.00 uur  
Groep 2: baan 7 en 8  - maximaal tot 23.00 uur  
Groep 3: baan 5 en 6  - maximaal tot 23.00 uur  
Groep 4: baan 3 en 4 - maximaal tot 23.00 uur  
Zo hebben de mensen in de omgeving van ons park zo min mogelijk last van het licht. 

4. Je speelt zoveel mogelijk naast elkaar op een baan. 
5.  De schakelaars hebben een automatisch tijdrelais. Een groep mag pas 15 minuten na het 

uitschakelen, weer opnieuw aangedaan worden. 
6. Als je de laatste bent die van de baan komt, doe je zelf de verlichting uit.  
7. De kantinedienst controleert of de lichten op tijd uit zijn. 
8. De verlichting schakelt automatisch ’s avonds om 23.00 uur uit. 
 
 
 

https://tcsuthwalda.nl/accomodatiecommissie


Wat doe ik bij storingen? 
Als er technische storingen zijn op het park, bel je met: 
Tom Lodewijk (beheerder) 06-24481908 
 
Is het een minder belangrijke storing of een klacht, stuur dan een e-mail naar de 
accommodatiecommissie. 
 
De verlichting mag tot uiterlijk 23.00 uur aan blijven, behoudens tijdens toernooien, competities en door 
de vereniging georganiseerde evenementen. 
 
De privacy van de bewoners direct naast het park dient in acht te worden genomen (geen onnodig 
lawaai bij het betreden of verlaten van het park. e.d. 

 
Welke regels in het clubgebouw? 

• Leden en gasten van onze club mogen gebruik maken van de kleedkamers en douches.  

• We verwachten van jou als lid, dat je meehelpt om het clubgebouw netjes en in een goede staat 
te houden. 

• Opmerking: Op het tennis-/padelpark geldt een algemeen rookverbod. 
 
Wie is aansprakelijk? En wat is er verzekerd? 
Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij aanbrengt aan de eigendommen en 
bezittingen van de vereniging of aan de banen, gebouwen en inventaris die de vereniging heeft gehuurd. 
De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor, op of bij de banen of in de clubgebouwen 
aanwezige eigendommen, van leden of derden. 
T.C. Suthwalda beschikt over een WA-verzekering waarin de wettelijke aansprakelijkheid is opgenomen 
voor door de vereniging en haar vrijwilligers aan derden aangebrachte schade. 
Daarnaast heeft de gemeente De Wolden voor alle vrijwilligers in De Wolden een collectieve 
vrijwilligersverzekering afgesloten. 
Hierdoor zijn de risico’s voor vrijwilligers en organisatie afgedekt bij het uitoefenen van de vrijwillige 
taken. 
 
Waar moet mijn tenniskleding aan voldoen? 
Je speelt in tenniskleding en draagt deugdelijke tennis- of padelschoenen. Zo beschermen we de banen.  
 
Als je meedoet aan competitie en toernooien, moet je je aan de regels van de KNLTB houden,. Deze 
gaan over hoe de  reclame op je kleding eruit mag zien. 
Als je gesponsorde kleding tijdens competities en toernooien wilt dragen, vraag je hiervoor toestemming 
van de sponsorcommissie . 
 
Mag ik een introducé meenemen? 
Je mag als lid van onze club twee keer per jaar gratis een introducé meenemen om te tennissen of te 
padellen. Dit kan overdag voor 18.00 uur, en ook op zaterdag- en zondagavond.  
Als je vaker wilt tennissen met iemand die geen lid is, dan kun je een baan huren. 
 
Honden op het park 
Honden mogen op ons park komen. Ze moeten dan wel aan de lijn zitten en geen overlast geven. 
De eigenaar van de hond ruimt zelf de hondenpoep op. 
 
Waar parkeer ik? 
Je kunt je auto parkeren in de vakken op het parkeerterrein aan de zijkant van, en vóór de tennishal.  
Hou de weg vrij, zodat hulpdiensten altijd het park kunnen bereiken. 
 
Fietsen stal je in de fietsenrekken op het park. Dus niet tegen de muur of op het terras van de kantine. 
 
Wat te doen bij ongevallen? 
Bij lichte ongevallen kun je de EHBO-kist gebruiken. Die ligt onder de bar in de kantine. 
Voor ernstige ongevallen bel je natuurlijk 112. En er hangt in de hal van het clubhuis een AED 
(automatische externe defibrillator). 
Zie je dat er wat in de EHBO-kist of bij de AED ontbreekt, meld dit dan direct bij een van de leden van 
de kantinecommissie. 

https://tcsuthwalda.nl/accomodatiecommissie

