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Baan & Afhang Reglement ‘DLTC Gerner’      (conform Artikel 1; lid 2 van Huishoudelijk Reglement) 

 
Banen: 

a. Recht van spelen hebben, gedurende de openingstijden van het park tussen 08.00 en 23.00 uur, alle 
leden van onze vereniging die in het bezit zijn van een geldig lidmaatschapspasje. 

b. Bij plasvorming, ijzel of sneeuw en tijdens dooi na een lange vorstperiode mogen de banen NIET 
betreden worden. Zie hiervoor de meldingen op de website dltc-gerner.nl c.q. in de ClubApp.   

c. Wanneer baanverlichting nodig is gebruik dan altijd eerst de vrije reeds verlichte banen en schakel 
pas daarna het licht aan op de overige, niet verlichte banen. Wie als laatste een baan verlaat dient de 
baanverlichting uit te schakelen. 

d. Houd de tennisbanen schoon, d.w.z. kauwgom, papier, peuken, plastic flessen etc. moeten in de 
daarvoor opgestelde afvalbakken worden gedeponeerd. Laat geen flesjes, glazen, papier e.d. achter 
op de banen.  

e. Het betreden van het tennispark gebeurt op eigen risico, de vereniging is niet aansprakelijk voor 
verlies of diefstal van en/of beschadiging aan voorwerpen, eigendommen e.d. van spelers en/of 
bezoekers.  

f. Gedraag je sportief en respecteer elkaar. Dit houdt in dat je niet vloekt, scheldt, met rackets gooit of 
op de netten slaat.  

g. Op de banen moet nette tenniskleding/trainingspak worden gedragen. De banen mogen alleen met 
tennisschoenen worden betreden. 

h. Bij ongepaste omstandigheden kan het bestuur, een toernooicommissie of zijn vertegenwoordiger 
iemand van de baan (laten) halen en/of de toegang tot het park ontzeggen. 

 
 Afhangen: 

1. Afhangen op het digitale afhangbord houdt in het opvolgen van de instructies op het beeldscherm. 
(Een uitgebreide handleiding is te downloaden via de website van de vereniging.) 

2. Digitaal afhangen met een geldige KNLTB pas is verplicht, ook wanneer niet alle banen bezet zijn. Het 
gebruik van de KNLTB pas is strikt persoonlijk. Ben je je pas vergeten dan kun je niet afhangen. Als 
mensen zonder pas spelen mogen ze direct van de baan worden gehaald of worden afgehangen. 

3. Alleen geldige KNLTB ledenpassen kunnen gebruikt worden; niet geldige passen worden niet door 
het systeem geaccepteerd.  

4. Als er een vrije baan beschikbaar is, mag men geen baan afhangen die in gebruik is. 
5. De baan die het langst in gebruik is moet het eerst worden afgehangen. 
6. Wanneer er afgehangen wordt met 2 of 3 spelers heeft men recht op 30 minuten speeltijd. Indien er 

met 4 personen afgehangen wordt heeft men recht op 45 minuten speeltijd. 
7. Men mag en kan pas een baan afhangen als er minimaal twee spelers aanwezig zijn. Er kunnen na 

het eerste afhangen spelers worden bijgeschreven. Bij de vierde speler zal de tijd automatisch naar 
45 minuten worden verlengd, mits er nog geen volgende reservering achter staat. 

8. Baanreserveringen die gedaan zijn via de Website of de ClubApp moeten bij aankomst op de club en 
voordat men gaat spelen op het digitale afhangbord bevestigd worden. Dat kan tot 1 min. voor het 
gereserveerde tijdstip, daarna vervalt de reservering. 

9. Als een baan (vooraf) is gereserveerd, maar 5 minuten na het begin van de starttijd nog niet in 
gebruik is genomen, vervalt het recht op de desbetreffende reservering. 

10. Het is niet toegestaan om, voordat de gereserveerde speeltijd verstreken is, de baanreservering te 
wissen en/of opnieuw af te hangen.  
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11. Jeugdleden die nog op de basisschool zitten mogen na 19.00 uur niet tennissen, tenzij niet alle banen 
bezet zijn. 

12. Banen die gereserveerd zijn voor tennislessen, competities, toernooien en andere door de vereniging 
georganiseerde activiteiten worden in het afhangsysteem geblokkeerd. 

13. Dit afschrijfreglement is niet van toepassing op banen die gereserveerd zijn voor competitie, training, 
toernooien, onderhoud, tossen, e.d.; we streven ernaar steeds een vrije baan voor recreanten 
beschikbaar te houden om af te hangen. 

14. Bij storing van het digitale afhangsysteem moet er in onderling overleg gehandeld worden in de 
geest van dit reglement. 

15. In onvoorziene situaties beslist het bestuur. 
 
 
 
Introducés 

I. Ieder lid heeft het recht om drie maal per jaar met een introducé op de banen te tennissen terwijl 
introductie van één en dezelfde persoon max. driemaal per jaar kan plaatsvinden.  

II. Het lid dat een introducé meebrengt is verantwoordelijk voor het gedrag van die introducé en voor de 
naleving van de regels op het park. 

III. Introducés mogen alleen spelen in aanwezigheid van minimaal 1 lid van de vereniging.   
IV. Het introducerende lid en de introducé dienen beide digitaal een baan af te hangen. Het 

introducerende lid kiest (na eerst zichzelf met de KNLTB pas te hebben geregistreerd) voor de 2e 
persoon nogmaals met de eigen pas voor ‘Introducé’ en tikt de naam van die persoon in op het 
scherm.  

(De beheerder ontvangt een melding wie op de betreffende datum en tijd samen met een introducé een baan 
afgehangen heeft). 

V. De introducé dient gepaste kleding en geschikt schoeisel te dragen. 
VI. Introducés hebben geen speelrecht op doordeweekse avonden, tenzij niet alle banen bezet zijn. 

 

 

Vastgesteld door het bestuur op 9 september 2019. 
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