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Tennisclub Grubbenvorst 
Ericaplein 48 

5971 GC Grubbenvorst 
Telefoon 077-3662332 
www.tcgrubbenvorst.nl 

 
 

Baanreglement TC Grubbenvorst 
 
Bij een vereniging horen spelregels. Zeker als er zaken bijkomen als baan reserveren, 
afhangen en dergelijke. Deze spelregels zijn geformuleerd in een zogenaamd 
baanreglement, opgesteld door het Bestuur van TC Grubbenvorst. Alle leden zijn 
verplicht zich aan onderstaand reglement te houden. Leden van het Bestuur hebben 
het recht personen welke door hun gedrag daar aanleiding toe geven de toegang tot 
het tennispark te ontzeggen. 
 

1. Openingstijden. 
2. Gebruik van de banen. 
3. Afhangsysteem gedurende het hele jaar (zomer en winter). 
4. Baanverlichting. 
5. Introducés. 
6. Algemene gedragsregels. 
7. Speciale gelegenheden. 
8. Kleding en materiaal. 
9. Tot slot 

 
 

1. Openingstijden : 
 
De banen zijn geopend vanaf zonsopgang en worden gesloten om 23.00 uur. Ten 
aanzien van de bespeelbaarheid van de banen dienen aanwijzingen van 
bestuursleden, Groundsman en bardienst te worden opgevolgd. Het bestuur behoudt 
zich het recht voor, zonder kennisgeving vooraf, de banen voor het publiek te sluiten, 
wanneer de weersomstandigheden dit vereisen. 
 
 

2. Gebruik van de banen: 
 
a. Toegang tot het park krijg je, indien de TCG poort gesloten is, middels het openen 

van de TCG poort met de Proximity Druppel: Zie: 
https://www.tcgrubbenvorst.nl/parktoegang.  
Sluit de poort alleen als je als laatste het tennis park verlaat. Indien er nog anderen 
op het tennispark zijn laat dan de poort open. 

b. Alleen spelers die lid zijn van TC Grubbenvorst en aan hun financiële verplichtingen 
hebben voldaan en een geldig KNLTB-pas (al of niet digitaal) voor het betreffende 
speeljaar hebben ontvangen, zijn gerechtigd gebruik te maken van de banen 
gedurende het betreffende jaar. Als uitzondering geldt hierop: deelnemers aan 
toernooien, competitiewedstrijden, groepen personen die gezamenlijk een of meer 
banen hebben gehuurd, alsmede introducés. 

c. De banen zijn altijd bespeelbaar behalve als er water op de baan staat of er sneeuw 
op ligt en als het dooit. Er wordt naar gestreefd om op de website (nieuws) of via 
de KNLTB app en in het park aan te geven als de banen niet bespeelbaar zijn. 
Ook worden de gereserveerde banen dan geannuleerd en is reserveren niet 
mogelijk 
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d. Voor het verlaten van de banen dienen deze gesleept te worden. Dit geldt ook 
indien deze door anderen gelijk weer in gebruik worden genomen. De sleepnetten 
dienen na gebruik aan de daarvoor bestemde haken te worden opgehangen. 
 
 

3. Afhangsysteem gedurende het hele jaar (zomer en winter). 
 

Het afhangsysteem dient ervoor om de leden een inzicht te geven in: 
 Welke banen bezet zijn en welke banen gereserveerd zijn voor de volgende 

wisseltijden en evt. welke banen bezet zijn voor trainingen, competitie en 
toernooien. 

 Het bestuur / de technische commissie na te laten gaan op welke banen het 
meest gespeeld wordt.  
 Daarom bij voorkeur overdag niet spelen op baan 1 en 2. Indien met 
verlichting gespeeld moet worden hebben we de afspraak gemaakt met de 
buurtbewoners dat, indien mogelijk, baan 5 en 6 niet gebruikt worden. 

 
Het afhangsysteem moet worden toegepast, ook als er slechts een enkele baan 
gebruikt wordt. 

 Voor het afhangen moet men gebruik maken van de  
a. KNLTB Club app. via baan reserveren. Zie hiervoor: 

https://www.tcgrubbenvorst.nl/KNLTBClubapp, of 
b. het afhangscherm in de entreehal van het clublokaal, hiervoor heb je je 

KNLTB pasje nodig van jezelf en je medespelers, of 
c. de TCG-website ( www.tcgrubbenvorst.nl ) via baan reserveren. Dan moet je 

inloggen op de website met je KNLTB account gegevens.. 
 Via het afhang systeem worden ook de baanlampen bediend. Dus bij duisternis 

springen de lampen aan als men een baan gereserveerd heeft.  
Als u niet kunt komen spelen op een gereserveerde tijd bent u verplicht om de 
reservering te annuleren! 

 Als men speelt op een baan kunt u blijven spelen tot de volgende spelers komen. 
Tussentijds  “doorhangen” is niet mogelijk. Nadat de reserveringstijd verstreken 
is kan men opnieuw afhangen.  

 Tennisles geldt als speeltijd, het is niet toegestaan om voor of tijdens 
het lessen al af te hangen voor vrij tennissen op die dag. Na de les kan wel 
een baan reserveren (indien er 1 vrij is). 

 Het is niet toegestaan om af te hangen op naam van een ander lid. 
 Leden die hun bondspasje kwijtraken kunnen bij via tcg.algemeen@gmail.com 

een nieuw pasje aanvragen. De kosten hiervoor zijn € 10,00. 
 

 
4. Baanverlichting: 

 
De verlichting is automatisch aan tijdens een gereserveerde tijd, na zon ondergang. 
Standaard wordt (indien nodig) de verlichting om uiterlijk 23.00 uur uitgeschakeld.  
In de kantine is een tablet aanwezig waar je met de app Lumosa ook de verlichting 
kunt aan– en uitzetten. 
Vraag bij problemen een ander TCG lid om hulp en komt men er helemaal niet uit bel 
dan naar Ervin Mom (techn. cie. tel 06-1195 7550) of Adrie van Genuchten (senioren 
cie. tel 06-1958 3031.) of Peter Roeven (penn. meester 06 5734 3179. Deze personen 
kunnen je meestal helpen en de baanverlichting aanmaken. 
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5. Introductés: 
a. Het reserveren van een baan met introducé moet via de KNLTB app gedaan 

Introducés mogen alleen gebruik maken van de banen indien zij begeleid worden 
door een lid van de tennisclub, die de gastheer/vrouw is voor de introducé. 

b.  Een introducé kan alleen gebruik maken van de baan wanneer deze vrij is.  
c. Introducés betalen € 10,00 per uur per persoon. Dit bedrag dient men tijdens het 

digitaal reserveren van de baan via Ideal te voldoen  
 

 
6. Algemene gedragsregels: 

 
 In de Kantine mag niet gerookt worden en tijdens jeugdactiviteiten ook niet op het 

terras. 
 Honden dienen altijd aangelijnd te worden en zijn niet toegestaan in de kantine. 
 Het is niet toegestaan naar een baan te lopen via andere banen indien het mogelijk 

is om deze baan via een pad buiten langs de banen te betreden. 
 Fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling en mogen niet elders op het 

tennispark worden gestald. 
 Gooi geen rookwaar of glasscherven op de banen, deze zijn funest voor de 

ondergrond. Afval hoort in de daarvoor bestemde bakken. 
 Loop niet over een baan waarop gespeeld wordt, ook niet langs de achterlijn.  
 Gebruik geen grof of incorrect taalgebruik. 
 Er mag niet in of over de netten gehangen of gesprongen worden. 
 Moedwillige vernielingen worden bestraft met schorsing van het betreffende lid en 

kan uiteindelijk zelfs leiden tot royement.  
 
 

7. Speciale gelegenheden: 
 
In de clubagenda (zie website: www.tcgrubbenvorst.nl linker kolom) wordt 
geprobeerd om alle speciale activiteiten, zoals toernooien, competitie en dergelijke op 
te nemen en wordt aangegeven of er banen tijdens deze activiteiten beschikbaar zijn 
om recreatief te tennissen.  
 
 

8. Kleding en materiaal: 
 
Gebruik van tenniskleding en juiste tennisschoenen is verplicht. Schoenen die geschikt 
zijn voor gravel zijn dat ook voor ”Smash Court”. Het gebruik van trui, vest of 
trainingspak is toegestaan. Andere kleding is niet toegestaan. Onder tenniskleding 
wordt begrepen alles wat in een sportzaak als tenniskleding te koop is.  
Ballen dienen zelf aangeschaft te worden. Zorg ervoor dat de tennisballen duidelijk 
gemerkt zijn, dit i.v.m. de herkenbaarheid. Bij trainingen worden de ballen 
beschikbaar gesteld. 
 

9. Tot slot: 
 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is een besluit van het bestuur bindend.  
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