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Baanreglement 

1. Toegang tot de banen 

Leden en introducé(e)s hebben alleen toegang tot de banen, indien zij voor kunstgras 

goedgekeurde tennisschoenen dragen en gekleed zijn in tenniskleding. Tevens dienen zij te 

beschikken over een geldige ledenpas. 

2. Speelrecht 

Er geldt een speelrecht van 1 uur voor zowel enkel- als dubbelspel. Als men niet is afgehangen, 

kan worden doorgespeeld. 

3. Reserveren 

Reserveren voor een baan kan via de KNLTB clubapp.  

 

• Open de app en kies banen reserveren. 

• Rechts boven staat een kalender.  

Men kan maximaal 1 week van tevoren reserveren.  

• Als de datum is gekozen,kies dan de tijd. 

• Vervolgens verschijnt de vraag met wie ga je spelen? 

• Kies speler toevoegen en zoek naar spelers of kies een maatje. 

• Kies vervolgens speler toevoegen.  

• Indien men gaat dubbelen, voeg dan op dezelfde wijze de andere spelers toe. 

• Klik vervolgens op reserveren. 

• Alle spelers ontvangen een email met de melding dat er een baan is gereserveerd.  

Indien men ’s avonds banen gaat reserveren, reserveer dan eerst de banen 1 en 2, daarna 3 en 

4 en daarna 5 en 6, dit om overlast van verlichting voor omwonenden te beperken.  

4. Training 

Op maandag t/m vrijdag tot 19.00 uur zijn baan 3 en 4 beschikbaar voor training door de 

tennisleraar. Vanaf 19.00 uur is dit alleen baan 3, ook op de dinsdagavond. 

5. Reserveringen voor competitie, toernooien en andere activiteiten 

• Banen voor de competitie worden gereserveerd door of in overleg met de 

Verenigingscompetitieleider. 

• Banen voor toernooien en andere activiteiten dienen in overleg met de desbetreffende 

contactpersoon te worden gereserveerd.  

6. Baanonderhoud 

Aan het einde van de speeltijd dient de baan altijd te worden geveegd. Dit geldt dus zowel voor 

recreatief gebruik, trainingen en wedstrijden. De Parkcommissie bepaalt wanneer de banen niet 

bespeelbaar zijn. Ook hebben zij het recht om aanwijzingen te geven.  

7. Verlichting 

• De baanverlichting van de banen 1 en 2, 3 en 4 en 5 en 6 kunnen worden aangezet met 

drukknoppen in de meterkast.  
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• De verlichting wordt na 23.00 uur automatisch gedoofd en mag niet meer aan na 23.00 

uur.  

• Indien men eerder klaar is dan 23.00 uur moet de verlichting worden uitgedaan.  

8. Introduceren 

Elk seniorlid mag maximaal 3x per jaar een niet-lid introduceren. De introducé(e) dient te 

worden aangemeld bij de ledenadministratie, die de introducé(e) toegang tot het park kan 

verlenen. De bijdrage, die de introducé(e) moet betalen is € 5,00. 

9. Reclame 

Het op enigerlei wijze maken van reclame op het tenniscomplex is niet toegestaan, tenzij 

hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door het bestuur. 

10. Slotbepaling 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, kan het bestuur nadere bepalingen vaststellen.  


