
 

 

PARK- EN BAANREGLEMENT    LAWN TENNIS CLUB ’’LISSE’’  

met ingang van 1-4-2013 

Artikel 1 

Door het betreden van het tennispark doen leden en bezoekers uitdrukkelijk jegens  de LTC 

"Lisse" afstand van elk recht op schadevergoeding wegens schade, op welke wijze dan ook, 

aan lijf of goed ondervonden. Maak voor het opbergen van waardevolle bezittingen gebruik 

van de afsluitbare kluisjes. Een consumptie is niet verplicht, maar het is niet toegestaan om 

zelf meegenomen consumpties te nuttigen in de horecagelegenheid of op het terras. 

Artikel 2 

Glaswerk (drinkglazen, flesjes, vazen) mag niet worden meegenomen binnen de hekken van 

de gravelbanen of binnen de overkapping. Dezelfde gebieden, alsmede het clubgebouw, zijn 

openbare ruimtes waar roken niet is toegestaan. De leden en bezoekers zijn persoonlijk 

verantwoordelijk voor alle schade door hen aan de banen, het clubgebouw e.d. toegebracht.  

Artikel 3 

Alle motorvoertuigen (auto’s en motoren) dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein 

aan de Spekkelaan. Fietsen en scooters/bromfietsen dienen in de daarvoor bestemde stalling te 

worden gezet. Op de voetpaden is (brom)fietsen niet toegestaan. 

Artikel 4 

Alle aanwijzingen van bestuursleden, park- en baancommissieleden, groundsman of de 

pachter dienen te worden opgevolgd. De bestuursleden hebben het recht ieder die de orde 

verstoort of zich op ongepaste wijze gedraagt, de toegang tot het tennispark te ontzeggen.  

Artikel 5 

De banen zijn dagelijks tussen 8.00 uur en 23.00 uur beschikbaar voor het spelen van tennis 

of voor de tennistraining. In de winterperiode zijn de probouncebanen via (contract)verhuur 

beschikbaar. Uiterlijk om 23.15 uur wordt de baanverlichting gedoofd. De horecagelegenheid 

zal om 24.00 uur sluiten. 

Wanneer de hekken door middel van (hang)sloten zijn gesloten of de netten naar beneden zijn 

gedraaid zijn de betreffende banen onbespeelbaar. Bij sneeuwval en vorst mogen de 

gravelbanen niet worden betreden. Bij regenval beslist de groundsman over de 

bespeelbaarheid en eventueel daartoe te nemen maatregelen. 

Artikel 6 

De gravelbanen mogen alleen worden bespeeld door leden van LTC "Lisse", door hun 

introducé’s en door gasten van de LTC “Lisse”. Onder gasten wordt verstaan: niet-leden, die 

deelnemen aan de competitie of aan door de LTC georganiseerde aktiviteiten. De overkapte 

banen mogen bovendien bespeeld worden door derden; zij dienen deze dan te huren via 

Sportfondsen Lisse of de horecapachter. 

Niet-leden mogen maximaal drie maal per seizoen worden geïntroduceerd, mits de 

baanbezetting dit toelaat. Het introducerende clublid dient vooraf een introductie pas af te 

halen bij de pachter en de introductiekosten te voldoen. De introductiekosten bedragen Є 2,50 

voor jeugdleden en Є 10,00 voor senioren per ochtend, middag of avond.  

Artikel 7 

De gravelbanen mogen alleen betreden worden met schoeisel dat speciaal voor tennis op 

gravel is ontworpen en het speelvlak van de tennisbaan niet kan beschadigen. De probounce-



 

 

banen mogen alleen worden betreden met schoeisel dat geschikt is voor het bespelen van deze 

banen. De probounce-banen mogen niet worden betreden met gewone (buiten)schoenen of 

met sportschoenen die niet schoon zijn of de baan kunnen beschadigen. Op de banen is 

gepaste, algemeen geaccepteerde tenniskleding verplicht. Niet toegestaan zijn: Bermuda 

shorts, voetbal- of gymnastiekbroeken, boxershorts, sweat shirts (katoenen hemden met lange 

mouwen), overhemden en kleding met fluorescerende kleuren. 

Artikel 8 

Honden zijn op het tennispark niet toegestaan tenzij ze zijn aangelijnd. Wie de hond aan de 

lijn houdt dient er zorg voor te dragen dat uitwerpselen direct worden opgeruimd.  

Artikel 9 

Om buiten te kunnen tennissen moet men gebruik maken van het aanwezige digitale 

afhangbord, waarop banen gereserveerd kunnen worden. Dit geldt van 1 april tot 1 oktober 

ook voor de overkapte banen.  

Afhangen kan alleen met een geldige spelerspas en indien de betreffende speler daadwerkelijk 

op het tennispark aanwezig is.  

Bij het afhangen geldt het volgende: Een speelperiode is 30 minuten voor een singlepartij.  

Voor een dubbel of mix geldt een speelperiode van 45 minuten. 

Een dubbel bestaat uit 4 personen en een single uit 2 of 3 personen. 

De klok bij de kantine-ingang resp. in de overkapping is maatgevend voor het wisseltijdstip.  

Artikel 10 

De groep spelers, die heeft afgehangen op een baan, heeft recht op drie ballen. De ballen zijn 

in het clubgebouw verkrijgbaar. Indien direct voor het begintijdstip al op die baan wordt 

gespeeld dienen de ballen van die baan te worden overgenomen.  

Aan het einde van de speeltijd dienen de spelers zo spoedig mogelijk de baan te verlaten. Men 

is verplicht na een speelperiode op een gravelbaan de baan te slepen en de lijnen te vegen. Het 

sleepnet dient op de daarvoor bestemde plaats te worden teruggehangen. 

Als er na het einde van de speeltijd geen opvolgende spelers komen dienen de drie ballen 

weer te worden teruggelegd in het rek in het clubgebouw. Eventueel over de hekken geslagen 

ballen dient men zelf weer terug te zoeken. 

Artikel 11 

Om tussen 1 oktober en 1 april op een overkapte baan te tennissen moet zo’n baan worden 

gehuurd. Huren kan voor het hele winterseizoen (of een gedeelte ervan) bij Sportfondsen 

Lisse. Losse verhuur van de overkapte banen (per uur of meer) kan bij de pachter van de 

kantine (die hiervoor optreedt als representant van Sportfondsen Lisse) geregeld worden. In 

deze winterperiode worden door de LTC “Lisse” geen ballen beschikbaar gesteld voor het 

tennissen onder de overkapping. 

Van 1 april t/m 30 september kunnen derden, niet zijnde leden van LTC “Lisse” of hun 

introducées alsmede gasten van de LTC “Lisse”, incidenteel een losse baan huren. Daarvoor 

kunnen zij zich wenden tot de pachter. Ook voor deze huur worden door de LTC “Lisse” geen 

ballen beschikbaar gesteld. 



 

 

Artikel 12 

Leden die les hebben dienen hun spelerspas aan de trainer te tonen. 

Zij mogen pas een baan afhangen na afloop van de training. 

Artikel 13 

Op zaterdag zijn (maximaal) 12 banen van 9.00 – 17.00 uur gereserveerd voor de competitie, 

op zondag idem van 10.00 – 16.00 uur. Op woensdag zijn de banen van 13.00 tot 18.00 ter 

beschikking van de jeugdleden (pupillen en junioren) voor training en jeugdactiviteiten.  

Indien er dan toch banen vrij zijn kunnen de senioren na instemming van een lid van de 

jeugdcommissie afhangen. Als er geen commissielid aanwezig is beslist de jeugdtrainer. Na 

18.00 uur mogen jeugdleden tot 13 jaar niet meer afhangen en hebben dan geen speelrecht.  

Artikel 14. 

Voor de jeugdtraining op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn maximaal 6 banen van 

16.00 uur tot 18.00 uur beschikbaar, bij voorkeur de banen 5 en 6, 11 en 12 en 13 en 14.  

Indien banen ter beschikking van de jeugd leeg liggen, mogen deze na overleg met de 

jeugdcommissie worden bespeeld door senioren. Hiervoor dient normaal te worden 

afgehangen, maar jeugdleden houden te allen tijde het eerste recht op de genoemde banen.  

Wel geldt na het afhangen de normale speeltijd.   

Artikel 15. 

De voor de training beschikbaar gestelde banen worden afzonderlijk bekend gemaakt en in het 

afhangbord geblokkeerd. De trainers dienen op correcte wijze zorg te dragen voor dit 

blokkeren.  

Artikel 16. 

De gravelbanen worden op vaste tijden automatisch besproeid. Er gaat kort voor die tijden een 

claxonsignaal. U bent verplicht na het geluidssignaal de baan te slepen, het sleepnet op de 

daarvoor bestemde plaats te hangen en de baan te verlaten.  

Circa vier minuten na het signaal wordt op baan 1 met sproeien begonnen. Vervolgens om de 

1 à 2 minuten de volgende baan. 

Artikel 17. 

Het toewijzen van de banen kan door leden van de Park- en Baancommissie, de groundsman 

of bestuursleden worden gewijzigd. Tijdens het zomerseizoen kunnen Sportfondsen Lisse of 

de horecapachter probouncebanen toewijzen aan derden (zie artikel 6). 

Voor wedstrijden en toernooien kan het bestuurslid voor de technische Commissie of de 

wedstrijdleiding na overleg met het bestuur of de groundsman banen reserveren.  

Bij evenementen wordt er wel naar gestreefd dat er 5 banen voor vrijspelen beschikbaar zijn.  

Tijdens officiële interne toernooien, Open Toernooien of andere evenementen kan het bestuur 

besluiten dat alle banen ter beschikking van de wedstrijdleiding staan en bepaalt de 

wedstrijdleiding na overleg met het bestuurslid voor de Technische Commissie of een baan 

(en zo ja welke baan en voor welke uren) vrij bespeelbaar is. 

Artikel 18. 

Bij het niet nakomen van dit park- en baanreglement kan het bestuur tot sanctiemaatregelen 

overgaan, bijvoorbeeld het tijdelijk ontzeggen van de speelmogelijkheid.  Bij verhuur van 

probouncebanen heeft Sportfondsen Lisse of een representant daarvan de mogelijkheid om 

sanctiemaatregelen te treffen. 


