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Introductie 

Dit reglement geldt voor alle tennissers die op onze banen spelen. Het is opgesteld door de 
Onderhoudscommissie, in samenspraak met de groundsman/baancommissaris en het bestuur. Er wordt 
van alle gebruikers van het tennispark verwacht dat zij dit reglement kennen en dienovereenkomstig 
handelen. 
 
1. Speelrecht 
De banen en de overige voorzieningen zijn voor gebruik door leden van TVP. Daarnaast zijn onder 
voorwaarden ook niet-leden welkom. Speelgerechtigd zijn:  
• TVP-leden, dus juniorleden, seniorleden en trimtennissers, met een geldige tennispas. 
• Niet-leden die deelnemen aan competitiewedstrijden, open toernooien of overige door het bestuur 

bepaalde tennisevenementen.  
• Niet-leden die als introducé op correcte wijze zijn geïntroduceerd. Lees daarvoor het Reglement voor 

Introducees (op de TVP-website).  
• Niet-leden die houder zijn van een Gastabonnement. Lees daarvoor het Reglement voor 

Gastabonnement (op de TVP-website).  
 

2. Toegang tot het tennispark  
Wanneer er geen leden aanwezig zijn, moet het gehele tennispark zijn afgesloten. Ieder TVP-lid heeft 
daarom een eigen sleutel. Deze ‘ledensleutel’ geeft tevens toegang tot een deel van het clubgebouw. 
Daardoor kun je gebruikmaken van de kleedruimtes, wc’s en de AED. Bovendien past die sleutel op twee 
buitenpoortjes, nl. bij de banen 1 en 4. Die maken het makkelijker om een over het hek geslagen bal op te 
zoeken.  
De spelregels zijn: 
• Neem altijd je TVP-ledensleutel mee, want je kunt op die dag de eerste zijn die komt, of de laatste die 

vertrekt.  
• Wanneer je het poortje in het buitenhek bij baan 1 of 4 hebt gebruikt, sluit dat poortje direct daarna 

weer af.  
• Degene die als laatste het tennispark verlaat, schakelt de verlichting uit en draait de glazen 

toegangsdeur van de kantine en het toegangshek op slot.  
• Bij uitschrijving als lid moet je de ledensleutel teruggegeven aan de ledenadministratie.  
• Soms heeft de baancommissaris/groundsman het gehele tennispark afgesloten. Dan is er geen tennis 

mogelijk (zie artikel 3 en 7). Dit wordt gemeld op de TVP-website en er zit een ketting op het 
toegangshek.  

 

3. Beschikbaarheid van de banen 
• In theorie kan ieder TVP-lid van 8 tot 23 uur op elk van de zes banen tennissen.  
• In de praktijk lukt dat niet altijd, zoals bij slecht weer. Houd dus bij het reserveren van een baan altijd 

rekening met de volgende beperkingen: 
§ Je mag nooit tennissen op een natte baan (zie artikel 7).  
§ Bij vorst of langdurige neerslag is het gehele tennispark afgesloten met een ketting. Dit wordt 

aangegeven op de TVP-website.  
§ Soms is het druk, zoals ’s avonds. Op de KNLTB ClubApp zie je hoeveel banen gereserveerd zijn voor 

competitie, toernooi, tennistraining of recreatief tennis.  
§ Speel je met een introducé of een gastabonnee, dan mag je alleen tennissen tussen 8 en 19 uur. 
§ Tijdens de baanpreparatie in februari/maart is het gehele tennispark gesloten. 
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§ Tijdens het tennisseizoen kunnen een of meer banen tijdelijk gesloten zijn voor tussentijds 
onderhoud. 

§ Tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei mag er niet worden getennist en getraind tussen 
19.45 en 20.15 uur.  

 

4. Het reserveren van een baan 
De spelregels voor het reserveren van een baan zijn: 
• Baanreservering is verplicht. Je mag dus alleen op een baan spelen, wanneer je deze hebt gereserveerd. 

Ook wanneer er weinig of geen banen bezet zijn. 
• Je reserveert een baan via de KNLTB ClubApp of via de knop “Reserveer je baan” op onze website.  
• Je kunt een baan reserveren voor een speelperiode van 3 kwartier voor enkelspel of 1 uur voor 

dubbelspel. Het is niet toegestaan om een baan voor enkelspel te reserveren en dan te gebruiken voor 
dubbelspel. 

• Bij het reserveren van een baan moet je alle betreffende spelers inboeken: 
- voor enkelspel voer je één naam in: die van je tegenspeler. Voor een dubbelspel voer je drie 

namen in. 
§ Gebruik de knop ‘speler toevoegen’ wanneer je medespeler een clublid is. Gebruik die knop ook 

wanneer je medespeler is ingeschreven als gastabonnee (lees het Reglement voor 
Gastabonnement) 

§ Gebruik de knop ‘introducé toevoegen’ wanneer je medespeler een introducé is (lees het 
Reglement voor Introducés. 

• Komen direct na je speelperiode geen andere tennissers, dan mag je doorspelen zonder je 
baanreservering aan te passen 

• Je mag kort na je speelperiode opnieuw een baan reserveren. Je mag echter die tweede reservering 
pas invoeren na beëindiging van je eerste speelperiode. 

 

5. Het gebruik van een baan 
• De banen mogen alleen worden betreden met tennisschoenen, dus sportschoenen met vlakke zolen. 

De spelers dragen sportkleding. 
• Tijdens het spel ontstaan soms kuiltjes en sporen in de gravelbaan. Herstel dit door wat gravel met je 

voet erin te schuiven en aan te drukken.  
• De netkabel is strak gespannen om het net op de juiste hoogte te houden. Leun niet op het net, want 

die kabel kan breken.  
• Rond alle banen zijn ingegraven baansproeiers aangebracht. Ga daar niet op staan. 
• Gedraag je netjes. Dus gebruik geen grove taal, deponeer je afval in de vuilnisbak en ga zorgvuldig om 

met het materiaal. TVP hanteert de KNLTB-gedragscode ‘Fair play in Tennis’ en verwacht van de leden 
dat zij zich dienovereenkomstig gedragen. 

• Loop niet zomaar achterlangs de speler(s) op een baan wanneer daar een rally aan de gang is. Wanneer 
je even wacht, verstoor je de rally niet en voorkom je botsingen.  

• Na afloop van je speelperiode veeg je de baan met het sleepnet (zie artikel 6). 
• In de regel schakelt om 23.00 uur de baanverlichting op alle banen automatisch uit. Wanneer je eerder 

stopt en de baanverlichting is daarna niet meer nodig, schakel dan zelf de baanverlichting uit. Dat 
scheelt veel energie en geld.  
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6. Het vegen van de baan 
Een van de belangrijkste voorwaarden om de gravelbanen het gehele seizoen goed te houden, is het 
vegen van de baan door de spelers. Het veegnet dat daarvoor nodig is, ligt In de buitenste hoek van elke 
baanhelft. 
De veegregels zijn: 
• De banen moeten aan het einde van iedere speelperiode worden geveegd. De tijd die daarvoor nodig 

is, maakt deel uit van de gereserveerde speelperiode. 
• Elke baanhelft moet worden geveegd door het veegnet in cirkels van buiten naar binnen te slepen. 

Begin ruim buiten de belijning en eindig in het midden van je baanhelft. 
• Leg daarna het veegnet terug in de buitenste hoek van je baanhelft. Daar zit geen baansproeier in de 

grond. Leg het veegnet niet op het klinkerpad langs de baan. 
• Een natte baan mag niet worden geveegd (zie artikel 7). 

 

7. Bij regen en vorst 
• Een natte baan is zacht en kwetsbaar, waardoor de toplaag gemakkelijk beschadigd wordt. Daarom 

mag je bij regen of kort daarna niet op de banen lopen en zeker niet tennissen.  
• Wanneer na een bui nog regenplassen op de baan liggen, zijn beide banen van dat banenpaar nog te 

nat om te bespelen. Ook wanneer er alleen nog een plas ligt op één van die twee banen. Dus je mag 
pas weer gaan tennissen nadat alle waterplassen van dat banenpaar uit zichzelf zijn verdwenen. 

• Het is streng verboden om met een veegnet of bezem door regenplassen te slepen. Want dan beschadig 
je de gravellaag en smeer je de toplaag dicht. Daardoor zal bij volgende buien het water veel langzamer 
wegzakken.  

• Wanneer het tijdens je spel gaat regenen, moet je direct stoppen met spelen. Om beschadiging van de 
toplaag te voorkomen, mag je de natte baan niet vegen.  

• Na een lichte nachtvorst kan de baan overdag ontdooien, maar de gravellaag is dan nog erg zacht. Ga 
pas tennissen nadat de baan is opgedroogd, dus ‘s middags. Na strengere vorst kunnen de lijnen 
omhoog zijn gekomen. Dan is tennis verboden en wordt het tennispark gesloten. 

 

8. Overige regels 
• Alle tennissers moeten gevolg geven aan eventuele overige schriftelijke of mondelinge aanwijzingen, 

zoals van de baancommissaris of de Onderhoudscommissie.   
• Een herhaalde en/of ernstige overtreding van dit reglement wordt aangemerkt als wangedrag. 
• Alle spelers wordt gevraagd om eventuele gebreken aan de baan of overige voorzieningen te melden. 

Dat kan mondeling of met een bericht aan info@tvpeize.nl. 
 
Veel tennisplezier! 
 
Namens de Baancommissaris en het TVP-bestuur, 
De Onderhoudscommissie 
1 mei 2021 


