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Reglement beschikbaarheid banen tennis & padel 
 
Algemeen 
 
TOS Bergeijk beschikt over twee smashcourtbanen en acht gravelbanen voor tennis en vier 
padelbanen. Als al deze banen bespeelbaar zijn, dan geldt het volgende m.b.t. de beschikbaarheid: 
 
1. Er wordt ernaar gestreefd om altijd minimaal twee tennisbanen en één padelbaan beschikbaar te 

hebben voor vrij spelen.  
2. In verband met de grote belangstelling voor de competitie op vrijdagavond, heeft het bestuur 

besloten om tijdens de competitieweken op vrijdagavond het volgende baanreglement in te 
voeren voor de tennisbanen: 
a. Er worden standaard negen tennisbanen voor de competitie gereserveerd. Dit is het 

minimum aantal banen benodigd om maximaal 12 teams op vrijdagavond competitie te laten 

spelen in het najaar. In het voorjaar kunnen maximaal 12 gemengde en maximaal 12 

ongemengde teams deelnemen. 

b. De tiende tennisbaan wordt gereserveerd voor vrij tennissen/recreanten. Indien er geen 

belangstelling van recreanten is, kan deze als extra baan voor de competitie gebruikt 

worden. Hierbij gelden dan de volgende regels: 

- Tot vrijdag 18.00 kan de tiende baan online of op het park worden gereserveerd voor 

gebruik na 19.00 uur. Dit is in principe baan 4. 

- Na 18.00 kan er niet meer online worden gereserveerd. Als deze om 18:00 nog niet is 

gereserveerd, blokt de beheerder afhangbord ook deze baan af en kan de competitie om 

19.00 uur beginnen met tien banen. 

- Indien er na 19.00 recreanten willen tennissen, kunnen zij zich op het park melden bij de 

beheerder of de VCL (verenigingscompetitieleider). 

- De eerst vrije baan na de eerste competitieronde zal aan de recreanten worden 

toegewezen. Er wordt maximaal één baan toegekend aan vrij spelen. 

- Volgens het standaardsysteem kan er dan één uur worden getennist. Indien er meerdere 

recreanten zijn, gaat na dit uur de baan naar de volgende recreanten. 

- Zijn er geen andere recreanten na een uur, dan moeten de recreatieve de baan weer 

beschikbaar stellen aan de competitie. 

c. Alle vier padelbanen kunnen op de vrijdagavond bestemd zijn voor de padelcompetitie om te 

kunnen voldoen aan de behoefte voor het spelen van competitie. 

3. In alle andere bijzondere situaties waarin minder dan twee tennisbanen of één padelbaan 
beschikbaar gesteld kunnen worden voor het vrij spelen, zal dit vooraf op de website of ClubApp 
worden kenbaar gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn toernooien waarvoor alle banen nodig zijn. 

4. Er kunnen altijd maximaal drie tennisbanen en/of twee padelbanen beschikbaar gesteld worden 
aan trainingen. In verband met evenementen kan een bestuurslid minimaal één week vooraf aan 
de hoofdtrainer doorgeven dat van deze regel wordt afgeweken. Trainingen zijn minimaal een 
week tevoren gepland in het afhangsysteem en deze banen kunnen niet geboekt worden voor 
vrij spelen.  

5. Voor de volgende vaste toss-activiteiten kan een maximum aantal van acht banen vrijgehouden 
worden: 
- Maandag Mannenavond: 19.00-22.00 uur 
- Dinsdag Vrouwenmorgen: 09.00-10.30 uur 
- Woensdag Mannenmorgen 55+: 09.00-12.00 uur  
- Woensdag Mix Dubbelavond: 19.30-22.00 uur  
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- Vrijdag Mannenmorgen 55+: 09.00-12.00 uur 
- Zondag Padelochtend mix: 09:30-12:00 uur (maximaal drie padelbanen) 
Zijn niet alle gereserveerde banen nodig voor deze vaste activiteiten, dan komen de resterende 
banen beschikbaar voor leden die willen vrij spelen. Deze banen kunnen echter niet vooraf op 
afstand gereserveerd worden middels de ClubApp of website. 

6. Competitie en toernooien hebben altijd voorrang op onder punt 5 genoemde vaste toss-
activiteiten. Per competitieteam moet een bepaald aantal banen beschikbaar zijn conform 
KNLTB-voorschriften. Voor zover beschikbaar en passend binnen dit competitiereglement, 
kunnen in overleg met andere teams aanvullende beschikbare banen in gebruik worden 
genomen. Bij verschil van inzicht heeft de beheerder afhangbord, competitieleider of een 
aanwezig bestuurslid de bevoegdheid om te bepalen welk team in welke mate een extra baan 
mag gebruiken. Het aanwezige  bestuurslid heeft in deze het laatste woord. 

7. Er moet altijd door alle spelers afgehangen worden: leden moeten een baan vooraf reserveren 
via de ClubApp, website of het fysieke afhangbord in het paviljoen. Niet afgehangen betekent 
automatisch geen recht op gebruik van de baan, en dus de baan verlaten als andere leden er 
gebruik van willen maken die wel hebben gereserveerd. 

8. Een bestuurslid heeft ten alle tijden het recht om een beslissing te nemen over de toekenning 
van banen in situaties waarin dit reglement niet voorziet. 

 
Winterperiode 
 
De gravelbanen blijven gedurende het jaar zo lang mogelijk open. Het bestuur en de groundsman 
overleggen jaarlijks over het moment van sluiting van de gravelbanen. Er wordt ernaar gestreefd om 
niet alle gravelbanen tegelijkertijd te sluiten, maar het onderhoud sequentieel uit te voeren. De twee 
smashcourtbanen (baan 3 en 4) zijn altijd beschikbaar als de weersomstandigheden het toelaten. 

 
Indien alleen de twee smashcourtbanen beschikbaar zijn, geldt het volgende: 

- op basis van de aanmeldingen voor tennislessen wordt in overleg tussen trainers en bestuur 
bepaald welke banen en op welke tijdstippen voor deze lessen beschikbaar zijn. Voor de 
betreffende lessen worden de benodigde banen gereserveerd via het afhangbord, zodat dit 
voor iedereen zichtbaar is; 

- voor de navolgende vaste toss-activiteiten kunnen dan smashcourtbanen 3 en 4 

gereserveerd zijn: 

o Maandag Mannenavond:  19.00-22.00 uur; 
o Woensdag Mannenmorgen 55+:  09.00-10.30 uur; 
o Woensdag Vrouwenmorgen:  10.30-12.00 uur; 
o Vrijdag Mannenmorgen 55+:  09.00-10.30 uur. 

- Banen die niet gebruikt worden voor de vaste activiteiten, zijn beschikbaar voor vrij tennis. 
 
Bergeijk, oktober 2022 
Bestuur TOS Bergeijk 


