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BAANREGLEMENT
Artikel 1
a)

Begripsbepalingen

A-Junioren
Jeugdleden, die voor 1 januari van het tennisseizoen de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben
bereikt

b)

B-Junioren
Jeugdleden, die voor 1 januari van het tennisseizoen de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben
bereikt.

c)

Senioren
Overige tennisleden.

d)

Tennistrainer
In het baanreglement wordt het begrip tennistrainer gebruikt. Hieronder worden tevens de
tennisleraar en bal- en slagvaardigheidsbegeleiders bedoeld.

Artikel 2

Kleding

Spelers / speelsters mogen uitsluiten van de banen gebruik maken in passende tenniskleding. De
kleur is vrijblijvend. (Nader omschreven in KNLTB reglementen).

Artikel 3

Schoeisel

Het schoeisel dient een glad oppervlak te hebben, geschikt voor graveltennisbanen. Indien het
schoeisel ernstige beschadiging van de tennisbanen veroorzaakt kan door één der bestuursleden
ontzegging tot verder spelen worden opgelegd.
GESCHIKTE PROFIELEN:

Bovenstaande sportschoenprofielen zijn geschikt om op graveltennisbanen te gebruiken. Het profiel
van de sportschoen is zodanig dat het fijn genoeg is zodat de tennisbaan niet onnodig wordt
beschadigd en tevens voldoende grip geeft voor de tennisspeler.
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ONGESCHIKTE PROFIELEN:

Bovenstaande sportschoenprofielen zijn niet geschikt om op graveltennisbanen te gebruiken. Het
profiel van de sportschoen is te grof. Hierdoor wordt de tennisbaan onnodig beschadigd.

Artikel 4

Tennisballen

Per baan dient met een beperkt aantal tennisballen te worden gespeeld. Bij het ophalen van
tennisballen dient er op gelet te worden niet storend over andere tennisbanen te lopen.

Artikel 5

Tennistassen

Tennistassen dienen in het tassenrek te worden geplaatst of in één van de kleedlokalen.

Artikel 6

Speeltijd

a)

Een speeltijd duurt 45 minuten (voor enkelspelen) en 60 minuten (voor dubbelspelen). De
speeltijd gaat in per 5 minuten zoals in het schrift wordt genoteerd. Men is verplicht de
spelerspas bij tennisbaangebruik bij zich te hebben. Twee leden dienen aanwezig te zijn om
aanspraak te maken op gebruikmaking van een tennisbaan.

b)

Indien na de speeltijd niemand anders in het schrift staat genoteerd kan worden
doorgespeeld. Men dient de spelerspassen te laten staan. Indien tijdens dit doorspelen zich
andere spelers melden, mogen de begonnen 5 minuten worden uitgespeeld.

c)

Staan er spelerspassen op het bord, dan dient men de tennisbaan onmiddellijk vrij te geven.
Men is verplicht 5 minuten voor de verstreken speeltijd, onafhankelijk van de tijdsduur, de
tennisbaan te vegen met de daarvoor bestemde borstels en sleepnetten. Bij droog en stoffig
weer is men VERPLICHT handmatig tennisbanen 1 en 2 te sproeien voordat u gaat tennissen.
Mocht dit niet tijdig geschieden kan een der bestuursleden de wedstrijden stilleggen om tot
besproeiing over te gaan. Iedereen mag vrij van het onderhoudsgereedschap gebruik maken.

Artikel 7

Overbezetting tennisbanen

Indien er overbezetting is van de tennisbanen geldt:
a)
Tot 18:00 uur: Tennisbanen 1 en 2 voor de senioren en tennisbaan 3 voor de junioren. Op
woensdagmiddag (tot 18:00 uur) hebben jeugdspelers voorrang op seniorspelers.
b)

Na 18:00 uur: Alle tennisbanen enkel voor senioren en B-junioren. Na 18:00 uur hebben
senioren het recht om A-junioren of een combinatie van A-junior / senior de speeltijd te
onderbreken en kunt u verzoeken de tennisbaan vrij te maken.

c)

Tevens is er bij dubbele wachttijden dubbelspel verplicht.
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Artikel 8

Afsluiten tennisaccommodatie

Indien bij het verlaten van de tennisbaan niemand meer op de tennisaccommodatie aanwezig is, is
men verplicht het toegangshek op slot te doen. Het hier bedoelde hek is het hek bij de oprit wat
voorzien is van een cijferslot. Het nummer van het cijferslot staat op uw spelerspas.

Artikel 9

Overlast

a. Radio’s en andere geluidsproducerende apparaten zijn niet toegestaan.
b. Honden dienen te alle tijde aangelijnd te zijn. Zij hebben geen toegang tot de kantine en de
tennisbanen.
c. Toeschouwers mogen de tennisbaan niet betreden.

Artikel 10 Introducés
Leden met introducés zijn toegestaan, met een maximum van drie introducés per baan. De
bepalingen van dit reglement gelden eveneens voor introducés. Introducés zijn gedurende de gehele
week toegestaan. Bij overbezetting van de tennisbanen hebben tennisleden van onze vereniging na
18:00 uur voorrang op introducés.
Een introducékaart dient aan de bar of op het introducéadres te worden voldaan. De hieraan
verbonden kosten bedragen € 3,50 per dag. u krijgt een introducékaart met daarop de datum en de
naam van de introducé. Deze introducékaart, die tevens een bewijs van betaling is, dient u naast uw
eigen spelerpas op het bord (zie tevens artikel 6) aan te brengen.

Artikel 11 Tennislessen
Het bestuur geeft aan wanneer er tennislessen worden gegeven. Leden die deelnemen aan enige
tennistraining, onderwerpen zich aan de beslissing van het bestuur en de aanwijzingen van de
tennistrainer.
Bij slecht weer (regen) wordt de les die hierdoor vervalt op een ander, in overleg met betrokkenen
(tennistrainer, tennisser en bestuur) af te spreken, tijdstip ingehaald
In overleg met de tennistrainer en het bestuur wordt door het bestuur vastgesteld op welke
tennisbaan de training plaatsvindt.

Artikel 12 Kennisneming Reglementen
Ieder tennislid is gehouden zich op de hoogte te stellen van de bepalingen van dit reglement,
teneinde onnodig speeltijdverlies te voorkomen en bij te dragen tot de sportieve genoegens bij het
bespelen van de tennisbanen.
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