
Reglement gebruik banen NTC  

Verdeling banen  

Dit reglement gaat uit van 6 gravel banen en 6 all weather banen. Het is 
opgesteld om helderheid te verschaffen over de mogelijkheden om vrij te 
spelen tijdens diverse activiteiten en evenementen.  

In het kort komt het erop neer dat competitie en toernooien voorrang 
hebben boven vrij spelen en dat de tennisschool maximaal zes banen 
gebruikt waarvan maximaal de helft all weather. Desalniettemin kunnen 
VCL, toernooileider of bestuur afwijken van deze uitgangspunten.  

Competitie  

Veel junior- en seniorleden van NTC doen mee aan de voorjaarscompetitie 
en de herfstcompetitie. Deze competitie vindt plaats op diverse dagen en 
zal vooral in het weekend gedurende een aantal weken een groot beslag 
leggen op de banen. Dit komt mede door de regels van de KNLTB die 
aangeven dat er minimaal anderhalve baan beschikbaar moet zijn per 
team.  

Tijdens de competitie is de VCL (vereniging competitieleider) 
verantwoordelijk voor de verdeling van de banen. De VCL zal, indien 
mogelijk, een of meerdere banen vrijhouden voor vrij spelers.  

Inhalen competitie  

Indien er vanwege slecht weer competitie ingehaald moet worden, zal dit 
voornamelijk gebeuren op de vastgestelde inhaaldagen. Hier kan echter in 
uitzonderingssituaties van afgeweken worden. De VCL zal dan trachten de 
wedstrijden in te laten halen op dagen/tijden waarop nog voldoende 
mogelijkheden zijn om vrij te spelen.  

Toernooien  

NTC organiseert elk jaar een open toernooi voor de senioren (juli) en een 
toernooi voor de jeugd (augustus). Het open toernooi voor de senioren start 



tijdens werkdagen vanaf het einde van de middag waardoor overdag nog 
mogelijkheden zijn om vrij te spelen. Het open toernooi voor de jeugd 
speelt zich voornamelijk overdag af waardoor er ’s avonds voldoende 
ruimte is voor de recreatiespelers die vrij willen tennissen. De VTL 
(verenigings toernooileider) is verantwoordelijk voor de verdeling van de 
banen en zal, indien mogelijk, een of meerdere banen vrijhouden voor vrij 
spelen.  

Clubkampioenschappen  

Zowel voor de jeugd als de senioren worden jaarlijks 
clubkampioenschappen georganiseerd. In deze toernooiperiodes zijn de 
banen veelal bezet door de leden, die hieraan meedoen. Dit geeft beperkte 
mogelijkheden tot vrij spelen, ook omdat er tijdens die periodes lessende 
leden zijn. De organisatie is verantwoordelijk voor de baanindeling en zal 
trachten, waar mogelijk, banen vrij te houden voor om vrij te spelen. 
Hiervoor wordt geen banennorm gesteld.  

Tennisschool  

Met de tennisschool is afgesproken dat de lessers maximaal zes banen 
bezetten op courante tijden waarvan maximaal drie all weather banen. 
Tijdens doorgaans rustige uren kan hiervoor een uitzondering gemaakt 
worden met toestemming van het bestuur. Niettemin heeft TSL maximaal 4 
leraren tegelijk aan het werk waardoor de 6 banen- bezetting een 
uitzondering voor competitietraining zal zijn.  

Bij regen  

Indien het regent is de VCL voor de competitie en de VTL tijdens 
toernooien verantwoordelijk voor de verdeling van de banen. In principe 
gaan competitie en toernooien boven het vrij spelen. Dat geldt ook voor de 
Toss organisatie, die gebruik kan maken van de banen naast de TSL. De 
tennisschool zal, indien het regent, maximaal de helft van de op dat 
moment beschikbare banen kunnen gebruiken (met een maximum van drie 
all weather banen). De gravel baan/banen die het eerst beschikbaar komen 
om te spelen zullen voor de tennisschool zijn om de lessen zoveel mogelijk 
door te kunnen laten gaan.  



Aanvullende info  

Zoveel mogelijk informatie over de baanbezetting wordt via de ClubApp / 
Website / Nieuwsbrief bekend gemaakt. De VCL, VTL of organisatie van 
een evenement zijn altijd bereid in goed overleg te kijken hoe aan ieders 
belangen tegemoetgekomen kan worden.  

Bespeelbaarheid  

Zoals bekend is, kan niet gespeeld worden bij opdooi. Dat geldt ook bij 
hevige regenbuien. De aanwijzingen per ClubApp / Website / Nieuwsbrief, 
op de site of door bekendmaking op het park moeten worden opgevolgd. 
Schade aan de banen wordt verhaald op (de ouders van) schuldigen als 
het duidelijk was dat er niet gespeeld kon worden/had gemogen.  

Tenslotte  

NTC heeft veel leden die allen graag gebruik willen maken van de banen. 
Een goed gebruik van het Afhangbord door TSL, Competitie & Toernooi 
leiders en spelers voorkomt veel problemen. Het is nu mogelijk om vanuit 
huis banen te reserveren en de baanbezetting in te zien. In sommige 
gevallen zal het reglement geen duidelijkheid verschaffen. Wij verzoeken 
eenieder om rekening te houden met elkaar en het onderling goed op te 
lossen.  
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