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T e n n i s v e r e n i g i n g   ’ De Hoop ’ 
N o o r d h o e k 

 
          BAANREGLEMENT 

 

 

1. De speelduur is 60 minuten en vangt aan op de hele uren. 

 

2. Om recht te hebben op speeltijd dient men minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig te 

zijn en men dient op het tennispark te blijven. 

 

3. Men is verplicht per baan met 4 spelers te spelen indien het aantal aanwezige leden voor 

aanvang van de speeltijd dit noodzakelijk maakt. In onderling overleg kan bijv. worden 

afgesproken per paar een half uur te enkelen. 

 

4. Indien meer dan 4 spelers per baan om 5 minuten voor aanvang van de eerstvolgende 

speeltijd bij de banen zijn, dient door de toss bepaald te worden wie van hen mag spelen. 

Degene(n) die niet kunnen spelen hebben het recht de eerstvolgende speeltijd zeker te 

spelen als men bij de banen aanwezig blijft.  

 

5. Indien men eerder dan 5 minuten voor aanvang van de speeltijd bij de banen arriveert en 

deze leeg aantreft, kan men direct gaan spelen. Men heeft dan echter niet meer het recht  

de eerstvolgende speeltijd te spelen tenzij er een baan onbezet blijft. 

 

6. Leden die op een dag reeds gespeeld hebben, hebben niet het recht mee te dingen naar 

een volgende speeltijd d.m.v. de toss of 3e of 4e persoon zoals vermeld onder punt 4 en 5.  

 

7. De banen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden en introducés met verplichte 

gebruikmaking van het afhangpasje. Het dragen van tennisschoenen op de banen is 

verplicht. Tevens dient correcte tenniskleding te worden gedragen. 

 

8. Leden die gelegenheid hebben overdag te spelen dienen dit bij voorkeur te doen om leden 

die alleen ’s avonds kunnen spelen voldoende speelgelegenheid te geven. 

 

9. De banen zijn op woensdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur gereserveerd voor junioren en 

pupillen. Men kan als seniorlid van de banen gebruik maken maar men dient deze 

terstond te verlaten indien de jeugdleden willen spelen. 

 

10. Op woensdag, donderdag en vrijdag zijn de banen vanaf 19.00 uur gereserveerd voor 

seniorleden. Op alle andere avonden zijn de banen ook beschikbaar voor junioren die 

voortgezet onderwijs volgen. Jeugdleden die b.o. volgen, mogen op eerdergenoemde 

tijden alleen spelen als de banen vrij zijn maar dienen deze terstond te verlaten als 

seniorleden dan wel junioren v.o. willen spelen. Tijdens schoolvakanties zijn op alle 

dagen van de week de banen na 18.00 uur gereserveerd voor seniorleden. 
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11. Tijdens trainingen is er één baan uitsluitend beschikbaar voor het geven van trainingsles. 

Op toernooi- en competitiedagen zijn in beginsel alle banen bezet tenzij anders bij het 

clubhuis aangegeven. 

 

12. Leden zijn aansprakelijk voor aangebrachte vernielingen. De aangerichte schade zal op 

de veroorzaker worden verhaald. Afval dient in daartoe geplaatste afvalbak(ken) 

gedeponeerd te worden. 

 

13. Het is niet toegestaan met fietsen of bromfietsen op het terras te komen. Plaatsing van 

fietsen en bromfietsen tegen de omheining en clubhuis is eveneens niet toegestaan. 

Auto’s dienen te worden geparkeerd aan de zijde van het voetbalveld. 

 

14. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor het zoekraken van eigendommen. 

 

15. Aanwijzingen door bestuursleden of door het bestuur daartoe aangewezen personen dien 

strikt te worden opgevolgd. 

 

16. Ieder lid heeft het recht een niet-lid te introduceren. Een introducé mag per seizoen 

maximaal 5 maal door een of meerdere leden worden geïntroduceerd. Het introducerende 

lid dient voor de introducé bij een van de bestuursleden een introducépasje af te halen 

tegen betaling en opgave van naam en adres van introducé. De introducékosten zijn : € 

2.50 voor gebruik tot 17.00 uur en € 5.—vanaf 17.00 uur. Het introducépasje is één dag 

geldig en dient dezelfde dag te worden teruggebracht. Voor een introducé zijn verder alle 

bepalingen van dit reglement van toepassing. 

 

17. Ieder lid kan gebruik maken van de lichtinstallatie. Tegen betaling van een waarborgsom 

van € 7.-- per sleutel kan men in het bezit komen van een sleutel van de schakelkast die 

geplaatst is tegen de gevel van het clubhuis. De sleutel is tegen betaling op te vragen bij 

de ledenadministrateur. Men is verplicht na het spelen de verlichting uit te schakelen 

wanneer er geen wachtende leden meer zijn. De laatste speeltijd loopt om 23.00 uur af. 

Om 23.15 uur gaat de verlichting automatisch uit. 

 

18. De verlichting is zo geschakeld dat de banen 1 en 2 tegelijk zijn verlicht en baan 3 apart. 

Indien slechts één baan voor het spelen wordt gebruikt dient verplicht  baan 3 te worden 

gebruikt terwijl bij het gebruiken van 2 banen  de banen 1 en 2 verplicht bespeeld dienen 

te worden. De verlichting van de niet gebruikte baan/banen dient door de aanwezige 

leden te worden uitgeschakeld. 

 

19. Na uitschakeling van de verlichting kan deze tenminste 15 minuten daarna niet worden 

ingeschakeld. 

 

20. Leden zijn verplicht het schakelkastje steeds zorgvuldig af te sluiten. 

 

21. Voor klachten, geschillen of vragen kunt u zich wenden tot de bestuursleden of leden van 

de technische commissie.  

 

22. Het bestuur houdt zich het recht voor om wijzigingen e/o aanvullingen op dit reglement 

aan te brengen. 

 

23. In verband met weersomstandigheden kan het bestuur zicht het recht voorbehouden om 

tot nader order de banen te sluiten. Dit wordt gecommuniceerd via de mail en wordt 

tevens op het park aangegeven. 
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Supplement: REGLEMENT VOOR VROUWEN/MANNEN/MIXED- AVONDEN. 

 

1. De speeltijd bedraagt 30 minuten. 

 

2.      Voor de indeling wordt geloot: de nummers 1 t/m 4 baan 1. 

De nummers 5 t/m 8 baan 2: de nummers 9 t/m 12 baan 3. 

De nummers 1 en 2 spelen tegen 3 en 4 enz. 

 

3.       De loting geschiedt 5 minuten voor aanvang van de speeltijd. 

 

4.       Bij de loting hebben diegenen voorrang die minder keren hebben gespeeld dan andere 

      ongeacht de tijd van binnenkomst. Diegenen die bij een voorgaande loting zijn  

      uitgeloot hebben voorrang bij de loting. 

 

5. Voor deelname aan de loting dient men 5 minuten voor aanvang van de speeltijd 

aanwezig te zijn. 

 

6. Diegenen die op het moment van de loting spelen kunnen niet aan de loting deelnemen 

tenzij dit nodig is ter aanvulling van het aantal benodigde spelers. 

 

Verduidelijking art. 10 – 11. 

 

Binnen het baanreglement onderscheiden we: 

 Senioren 

 Veteranen 

 junioren die voortgezet onderwijs volgen (v.o.) 

 junioren die basisonderwijs volgen (b.o.) 

 pupillen 

 

Het baanreglement kent de volgende reserveringen: 

 op woensdag van 13.00 – 18.00 uur zijn de banen gereserveerd voor junioren 

en pupillen. 

 op woensdag, donderdag en vrijdag zijn de banen vanaf 19.00 uur gereserveerd 

voor senioren. 

 op maandag-, dinsdag-, zaterdag- en zondagavond zijn de banen vanaf 

19.00 uur gereserveerd voor senioren en junioren v.o. 

 tijdens schoolvakanties zijn de banen na 18.00 uur gereserveerd voor senioren. 

 

In het algemeen geldt, dat door een ieder ten alle tijden op de tennisbanen gespeeld mag 

worden. Speel je echter op een baan die gereserveerd is, dan loop je de kans de baan terstond 

te moeten verlaten. Je bent hiertoe verplicht, als andere leden zich beroepen op een voor hen  

geldende reserveringstijd. 

 

Juni 2017 

 

HET BESTUUR.  

 

  


