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1.   Algemeen:  
1.1   De kunstgrasbanen zijn het gehele seizoen bespeelbaar.  
1.2   De banen mogen uitsluitend worden bespeeld door leden met een geldig 
   TVR /KNLTB -pasje en door introducés.  Tenniskleding en tennis- 
   schoenen zijn verplicht.  
1.3   Ter voorkoming van onnodig extra baanonderhoud is het niet toegestaan  
   om bij aanhoudende regen of bij plasvorming op de banen te spelen.  
   Men dient te wachten tot het water en de verzadigde plekken weg zijn. 
   Bij twijfel contact opnemen  met de groundsman 
1.4   Indien de banen niet bespeelbaar zijn, wordt dit kenbaar gemaakt    
          d.m.v. informatie op de site of via het bord buiten. 
1.5  De kunstgrasbanen worden twee a drie keer  per week geveegd door   
   parkbeheer ( afhankelijk van de weersomstandigheden ). 
1.6  Alle leden ( jeugd en seniorleden ) hebben dezelfde speelrechten 
 
2.   Kleding/ Schoeisel : 
2.1  Men is verplicht op alle banen gangbare tenniskleding te dragen. Het is  
   niet toegestaan zich op de banen te bevinden met ontbloot bovenlichaam.  
2.2  Men is verplicht om op de kunstgrasbanen gepaste tennisschoenen voor 
   kunstgras te dragen. 
 
3.   Speeltijden en baanbezetting:  
3.1  De speeltijd per baan bedraagt 45 minuten  
3.2  Indien er veel wachtenden  zijn, is het verzoek om te dubbelen. 
3.3  Tennislessen, competitiewedstrijden en toernooien hebben voorrang bij  
   de baanbezetting.  
3.4  Op zaterdag zijn de banen tijdens de competitieperiode ( zie site )  na  
   13.00 uur bezet tot ± 18.00 uur  
    Op zondag zijn er 2 banen bestemd voor recreatief tennissen. 
   Indien er geen recreanten zijn, mag men die banen voor de competitie  
   gebruiken. 
   Tijdens de woensdag- en vrijdagavondcompetitie zijn alle banen  
   ( indien nodig  ) bestemd voor de competitie. 
3.5  Voor de competitie  en trainers dienen de verantwoordelijke captains  
   /trainers de banen af te hangen met de juiste bordjes. 
3.6  Indien gewenst heeft de trainer de beschikking over 2 banen. 
3.7  Voor jeugdige TVR - leden gelden dezelfde regels als voor de 
seniorleden.  
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4.  Afhangen:  
4.1  Zonder geldig TVR- of KNLTB -pasje kunt u niet spelen. Iedere speler is 
    verplicht zijn pasje op het afhangbord te hangen, voordat hij/zij gaat 
   spelen.  
4.2   Men hangt zelf af wanneer men op het park komt om te spelen.  
4.3  Het afhangbord is voorzien van een insteekbord waar de spelerspassen 
   in geschoven kunnen worden. 
   Het insteekbord is voorzien van een klok. Deze moet ingesteld worden  
    op de aanvangstijd. De speeltijd bedraagt  altijd 45 minuten , zowel bij  

                       enkel als bij dubbelspel 
4.4  Heeft men de gelegenheid na een speelperiode door te kunnen spelen 
   zonder te worden afgehangen, dan mag het pasje niet op de  nieuwe  tijd  
   worden verhangen.  Nieuwkomers kunnen dan zien, dat men aan een  
   tweede speelperiode bezig is. Zij mogen desgewenst onmiddellijk  
   afhangen en zij kunnen spelen tot  de aangegeven speeltijd. 
4.5  Indien op alle banen gespeeld wordt, dient men die baan af te hangen  
   waarop het langst gespeeld wordt.  
   Indien een dubbel- en een enkelspel gelijktijdig zijn gestart, dient men  
   eerst de baan van het enkelspel af te hangen.  
4.6  Indien u bent afgehangen en opnieuw wilt spelen, dient U bij het  
   afhangen rekening te houden met een kwartier wachttijd  
   ( indien en zolang op alle banen gespeeld wordt ) 
4.7  Het bestuur rekent op de sportieve medewerking van alle leden om het 
    afhangsysteem zo goed mogelijk te laten functioneren, zodat alle  spelers  
   gelijke kansen hebben om hun balletje te slaan. 
4.8  Het bestuur houdt zich het recht voor het baanreglement te allen tijde te  
   kunnen  wijzigen, indien de behoefte of de noodzaak daartoe aanwezig is.  
 
5.  Introducties:  
5.1  Niet leden kunnen een baan huren voor € 10,00 per speelperiode 
   Een afhangkaart hiervoor is te verkrijgen in de kantine of bij het  
   zwembad. 
5.2  Introducés van leden betalen € 2,50 per speelperiode. 
5.3  Alle regels ( baanreglement ) zijn onverminderd van toepassing 
 
6   Verlichting 
6.1  Indien er gebruik gemaakt moet worden van de lampen, dient men   
   zoveel mogelijk op één groep lampen te tennissen. Dat wil zeggen als het  
   minder  druk is eerst bijvoorbeeld  baan 1en 2, daarna 3 en 4 enz…. 
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6   Vervolg verlichting 
6.2  Na het inschakelen van de eerste serie lampen (baan 1 en 2  of 3 en 4 enz  
   ) moet minimaal 1 minuut worden gewacht, voordat  respectievelijk de  
   tweede serie en  derde serie mag worden ingeschakeld. 
6.3  De laatste die een baan verlaat, dient de lampen uit te doen middels de  
   drukknoppen bij het afhangbord. Indien men per ongeluk de lampen uit  
   doet en  er wordt toch nog getennist, dan kan men het eerste half uur de  
   lampen niet aandoen. 
6.4  De verlichting staat standaard op automatisch. Dat betekent, dat de  
   verlichting om ± 23.00 uitgaat. 
6.5  Bij de avondcompetitie en toernooien dient men rekening te houden de 
   verlichting  ( binnen ) op handmatig te zetten. 
 
7.  Tenslotte   
7.1   Uitsluitend met toestemming van het bestuur kan in bijzondere gevallen  
   van dit reglement worden afgeweken. 
7.2   Beschadigingen aan omliggende eigendommen en gewassen dient door  
   zorgvuldig optreden te worden voorkomen. TVR is niet aansprakelijk  
   voor het gedrag van de leden; een ieder wordt persoonlijk aansprakelijk  
   gesteld. 
7.3   Ieder lid is bevoegd en verplicht erop toe te zien, dat de regels in dit  
   reglement  omschreven door alle baangebruikers zorgvuldig worden  
   nageleefd. 
7.4   Eventuele klachten kunnen schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

 


