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Baanschema 2018 
 

 
Algemeen en definities 

• De tennisbanen zijn dagelijks open van 8:30 tot 23:00 uur. 

• De vereniging heeft 12 banen. 

• In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur beslissen dat er 
geen ‘vrije’ banen zijn.  Dit wordt via de website tijdig kenbaar 
gemaakt. 

• Vrije baan: een baan die niet gereserveerd is voor een activiteit zoals bijvoorbeeld 
competitie, training, intern toernooi, hussel. 

• Een baan kan op 2 manieren gereserveerd worden: 
1. Door een coördinator van een activiteit (zoals hiervoor genoemd) zodat de 

betreffende banen niet afgehangen kunnen worden. 
2. Door twee of meer leden kunnen een baan reserveren met hun 

lidmaatschapspasje bij het digitale afhangsysteem in het clubgebouw. Als je 
met 4 personen bent, is het NIET toegestaan om een baan of 2 
verschillende banen te reserveren voor 2 elkaar direct opvolgende 
tijdsblokken door 2 keer slechts met 2 personen een baan te reserveren en 
toch met 4 personen op die baan te tennissen, het zogenaamde ‘dubbel 
afhangen’. 

 
 
Competities: 

• De competitie coördinator reserveert hiervoor banen. 

• Uitgangspunt is dat er altijd 2 ‘vrije banen’ beschikbaar zijn. 

• Uitgangspunt is dat er minimaal 1 1/3 baan per competitieteam beschikbaar is 

• Competitiewedstrijden mogen niet onderbroken worden door andere activiteiten 

 
 
Baanverdeling tijdens de vrijdagavond voorjaarscompetitie: 

• Competitie teams starten om 19:00 uur 

• Competitieteams krijgen maximaal 10 banen (baan 1 t/m 10) 

• De vrijdagavond hussel start om 19:45 uur en eindigt op 21:30 

• De vrijdagavond hussel krijgt maximaal 2 banen.  

• Er zijn geen trainingsbanen op vrijdagavond na 19:30 beschikbaar 

• Er zijn geen vrije banen op vrijdagavond beschikbaar van 19:45 tot 21:30 

 
Baanverdeling tijdens de vrijdagavond najaarscompetitie: 

• Competitie teams starten om 19:00 uur 

• Competitieteams krijgen maximaal 8 banen (baan 1 t/m 10) 

• De vrijdagavond hussel start om 19:45 uur en eindigt op 21:30 

• De vrijdagavond hussel krijgt maximaal 4 banen.  

• Er zijn geen trainingsbanen op vrijdagavond na 19:30 beschikbaar 

• Er zijn geen vrije banen op vrijdagavond beschikbaar van 19:45 tot 21:30 
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Baanverdeling tijdens donderdagavond voorjaars- en najaar 
competitie: 

• Competitie teams starten om 19:00 uur 

• De donderdagavond hussel start om 19:45 uur 

• Competitieteams krijgen minimaal 3 banen (baan 1, 2 en 3).  

• De donderdagavond hussel krijgt maximaal 5 banen (baan 5&6, 9&10 en 11) van 
19:45 tot 21:30 uur. 

• Als de donderdagavond hussel minder dan 5 banen nodig heeft, komen deze ter 
beschikking van de competitieteams, rekening houdend met:  

• Er zijn maximaal 2 trainingsbanen (baan 7 en 8) 

• De gehele avond zijn er minimaal 2 vrije banen (baan 4 en 12) beschikbaar. 

 

 
Trainingen 

• Baan 7 & 8 zijn de trainingsbaan. 

• Deze worden door de TC gereserveerd 

• Als door onderhoud of slecht weer de banen 7&8 niet beschikbaar zijn, kunnen 
maximaal 2 andere banen voor de trainingen gebruikt worden.  

 
Activiteiten: 

• Voor interne clubactiviteiten georganiseerd door de seniorencommissie of de 
jeugdcommissie kunnen banen gereserveerd worden, waarbij bovengenoemde 
regels gevolgd moeten worden.  

• Als er ten gevolge van een activiteit geen vrije banen meer beschikbaar zijn, moet 
dit tijdig vooraf aan het bestuur gemeld worden. (het bestuur kan dan in 
uitzonderlijke gevallen beslissen dat er geen vrije banen zijn of besluiten dat de 
activiteit minder banen krijgt). 

 
 
Tot slot 

Het bestuur is bevoegd het baanschema tussentijds te wijzigen. Verder beslist het bestuur 

in alle gevallen waarin het baanschema niet voorziet. 
 
 
Goedgekeurd in de ALV van 31 januari 2018. 
Dit baanschema vervangt het vorige baanschema. 




