
 

Baanreglement 
 

• TV Het Vennewater beschikt over 6 kunstgras en 6 roodzandkunstgras banen. 

• Iedereen met een geldig KNLTB-pasje van TV Het Vennewater kan een tennisbaan reserveren. 

• Het is niet toegestaan om zonder reservering gebruik te maken van onze banen.  

• Het afhangbord wordt vanwege COVID maatregelen niet gebruikt. 

• Het reserveren van een tennisbaan kan (alleen online) via de website of via de club-app. Dit kan 
48 uur van te voren. Je kunt de  instructie om online een baan af te hangen vinden op onze 
website onder ‘baan afhangen’.  

• Bij het reserveren van een baan dient gekozen te worden voor de eerst vrijkomende baan 
ongeacht de ondergrond. Hierdoor kunnen de spelers op een baan hun lopende wedstrijd 
uitspelen.  

• De speelduur wordt door het systeem automatisch toegewezen met een maximum tijd van 1 uur. 

• Kun je onverhoopt door omstandigheden niet gebruik maken van je gereserveerde baan, 
annuleer dan je reservering via de club-app of website zodat een ander gebruik kan maken van 
de tennisbaan. 

• De banen zijn bespeelbaar van 8.00 uur tot 23.00 uur 

• Men is verplicht tennisschoenen te dragen die goedgekeurd zijn voor het spelen op 
kunstgrasbanen. 

• De banen dienen na gebruik altijd geveegd te worden, behalve als het regent, de banen nog nat 
zijn van de regen of wanneer er sneeuw op de banen ligt. De veegnetten hangen aan de zijkant 
van de baan en de veeginstructies staan op het instructiebord naast het lage toegangshek van 
elke baan. 

• In onvoorziene gevallen en bij het niet reglementair reserveren van een baan zijn het bestuur en 
commissie leden bevoegd om passende maatregelen te nemen. Wij gaan er echter van uit, dat 
dit niet nodig zal zijn en rekenen op jouw sportiviteit! 

Baanverlichting 

De tennisbanen 2 t/m 10 zijn voorzien van LED-verlichting. Baan 11 en 12 zijn nog voorzien van 
conventionele verlichting. Wanneer de verlichting van baan 11 en 12 is uitgezet, dien je minimaal 
20 minuten te wachten, voordat ze weer aangezet kunnen worden. 

Je kunt de verlichting aan en uit zetten via de tablet in de hal van ons clubhuis. 



Racketochtend/avond 

Volwassenen: 

• van 1 april tot 1 oktober op maandagochtend vanaf 09:00 uur tot 12:00 uur. 
• van 1 oktober tot 1 april op maandagochtend vanaf 09:30 uur tot 12:00 uur. 
• Het gehele jaar op maandagavond vanaf 19:00 uur. 

Alle beschikbare banen zijn op de racketavond toegewezen aan de organisatie. Wil je toch op 
deze avond een baan reserveren (bijvoorbeeld voor een ladderwedstrijd), overleg dan even 
met de organisatie. Meestal is er toch wel een baan beschikbaar, zeker vanaf 21:00 uur. 

Jeugd: 

• Op vrijdagavond tussen 18:30 – 20:00 uur  

Overig 

In verband met de tennislessen wordt een aantal tennisbanen door de tennisleraren zelf 
gereserveerd.  
   
Tenzij anders vermeld, worden bij alle activiteiten 2 tennisbanen vrijgehouden voor vrijspelen. 
  
Activiteiten die mogelijk voorrang krijgen boven vrijspelen, zijn bijvoorbeeld: 

• Open tennisdagen 
• Toernooien 
• Clubkampioenschappen 
• Competitiewedstrijden 
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