
TENNISREGELS TVHR 
 
 
 
TV Hollandsche Rading staat bekend als een sociale tennisvereniging en daar zijn we trots op. 
Gezelligheid en sportiviteit staan voorop, waarbij wederzijds respect belangrijk is. Om die reden 
hanteert het bestuur de volgende gedragregels: 
 
Algemene gedragscodes 
 Respecteer de regels van de tennissport. 
 Gebruik geen fysiek en/of verbaal geweld. 
 Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat er binnen de vereniging de 

mogelijkheid bestaat om te trainen, wedstrijden te spelen en deel te nemen aan andere activiteiten 
die georganiseerd worden.  

 In het clubgebouw mag niet worden gerookt. 
 Vergeet niet na het spelen de sleutels terug te hangen of draag ze over aan andere spelers. 
 
Gedragscodes op de baan 
 Draag tenniskleding en tennisschoenen. 
 Loop altijd via het hek de baan op en af en sluit het hek achter je. 
 Houd je racket vast in je handen; ga er niet mee gooien of slaan. 
 Wees niet brutaal tegen derden, schreeuw en vloek niet op of naast de banen. 
 Als er een bal op de andere baan komt, wacht je tot de rally op die baan voorbij is en zeg dan “bal 

over”. Ga niet zelf achter de bal aan. 
 Speel bij twijfel een let.  
 Neem je afval na het spelen weer mee van de baan.  
 Glaswerk op de baan is absoluut verboden!   
 Als er sprake is van opdooi dan zijn banen onbespeelbaar. Verder bepaalt Parkbeheer of de 

weersomstandigheden het wel/niet toelaten dat de banen bespeeld worden. 
 Vermijd hard roepen, met name tijdens de avonduren en op zondagochtend. 
 Na het spelen moet je slepen, tenzij het nat weer is. Hang na het spelen de sleepnetten weer aan 

de haken. 
 Spelers dienen zich te houden aan de openingstijden van oefenmuur en minibaan. 
 
Aanvullende gedragscodes tijdens wedstrijden 
 Respecteer mede- en tegenstanders. 
 Wees eerlijk en sportief. 
 Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechters, deze zijn leidend. 
 Tijdens een wedstrijd de baan verlaten, betekent dat je de wedstrijd opgeeft! 
 Onsportief gedrag van de tegenstander is geen reden om zelf onsportief te zijn. Wijs iemand 

vriendelijk op zijn/haar onsportieve gedrag. Helpt dat niet, schakel dan de toernooileiding of VCL 
(Vereniging Competitieleider) hierbij in. 

 Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag. 
 Geef elkaar een hand na elke (ook officieuze) wedstrijd. Bij single biedt de winnaar de 

tegenstander een consumptie aan. 
 
Het niet naleven van de gedragsregels kan gevolgen hebben. Bestuur, commissieleden en trainer(s) 
hebben de bevoegdheid om, bij wangedrag, je hierop aan te spreken en bij voortduring evt. te 
verwijderen van de baan. In het ergste geval wordt je lidmaatschap bij de club geschorst dan wel 
opgezegd, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld. 
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Note! Deze codes gelden ook als je in naam van de club te gast bent bij andere clubs. 
 


