
 
 

 
 

Baanreglement met als uitgangspunt sportiviteit en een redelijk sociaal gedrag 
 

 
Openingstijden 
 
Algemeen: 
- Het seizoen loopt van half maart (als de banen bespeelbaar zijn) 

tot na de afsluiting van de najaarscompetitie (medio oktober) of 
zoveel langer als door bestuur wordt aangegeven.  

- Park en clubhuis sluiten daags na het vlagstrijken, tenzij anders 
aangegeven door het bestuur.  

- Op 4 mei zijn park en clubhuis in verband met dodenherdenking 
vanaf 18.00 uur gesloten. 

- Bij slechte weersomstandigheden of indien niet meer dan twee 
seniorleden aanwezig zijn, kan het park door de parkbeheerder of 
andere door het bestuur aan te wijzen personen eerder worden 
gesloten. Hiervan wordt melding gemaakt op de website en via 
social media. 

 
De openingstijden van park en clubhuis zijn tijdens het seizoen: 
- Op werkdagen en feestdagen van 09.00 uur tot 21:00 of zolang er 

banen bezet zijn tot uiterlijk 23:00 uur. 
- Indien leden voorzien te gaan spelen na 20.00 uur is het wenselijk 

dit vóór 20.00 uur bij de beheerder te melden, dan blijft de 
verlichting aan. 

- Op zaterdag en zondag en feestdagen (behalve op 
competitiedagen en bij toernooien) van 09.00 uur tot 18:00, met 
dien verstande dat tot 17.30 uur kan worden getennist. 

 
Baanindeling 
- De banen 1 en 2 zijn uitsluitend bestemd voor seniorleden.  
- Baan 6 en op doordeweekse dagen (in de regel tot 18.00 uur) ook 

baan 5 zijn bestemd voor tennislessen. Het bestuur kan hiervoor in 
overleg met de parkbeheerder tevens een andere baan aanwijzen. 
Tijdens het hele seizoen heeft de tennisleraar, als een van die 
banen onbespeelbaar is, voorrang op een bespeelbare baan. 

- Tot 18.00 uur hebben juniorleden voor de banen 3 tot en met 6 
dezelfde rechten als seniorleden. Juniorleden van twaalf jaar en 
ouder mogen na 18.00 uur spelen op de banen 3 tot en met 6. 
Juniorleden tot 12 jaar mogen op invitatie van (semi) seniorleden 
na 18.00 uur spelen op de banen 5 en 6 (afhankelijk van 
tennislessen). 

- Indien de banen 1 en 2 niet gebruikt worden en seniorleden op 
baan 3, 4, 5 of 6 spelen, mogen de jeugdleden de seniorleden 
verzoeken op baan 1 of 2 te gaan spelen, om zo ruimte voor de 
jeugdleden te maken. 

- Nadere mededelingen omtrent baanindeling en speelgerechtigheid 
van leden worden door het bestuur op het besloten deel van de 
website gezet en het mededelingenbord aangekondigd. 

- Ochtendleden hebben, behalve in het weekeinde en op feestdagen, 
het medegebruik van alle banen tot 13.00 uur. 

 
Afschrijving 
- De banen dienen te worden afgeschreven op het daarvoor op het 

park aanwezige afschrijfbord, door van alle spelenden leesbaar de 
achternamen en de begin- en eindtijd te noteren of via het on-line 
baanregistratie systeem, in lijn met het door het bestuur 
aangegeven richtlijn. 

- Niet mag worden afgeschreven op het afschrijfbord voor: 
- diegenen die niet op het park aanwezig zijn. 
- diegenen die nog spelen of reeds hebben afgeschreven. 

- Voor een enkelspel mag een half uur worden afgeschreven.  
- Voor het spelen van een dubbel mag drie kwartier worden 

afgeschreven; hiertoe dienen tenminste drie spelers aanwezig te 
zijn. 

- Afschrijven dient in aansluiting op voorafgaande afgeschreven 
speeltijden te gebeuren; een willekeurig half uur of drie kwartier 
kan dus niet worden gereserveerd. 

- Indien er afgeschreven kan worden, betekent dat niet dat zij die al 
meerdere keren gespeeld hebben geen rekening hoeven te houden 
met hen die nog niet of slechts één partij hebben gespeeld. 

- Is een speeltijd verstreken, dan mag men op de baan blijven  
spelen totdat men wordt afgeschreven. De oude speeltijd 
veranderen of op een andere baan verder spelen is niet toegestaan. 
Spelenden mogen niet van een baan worden afgeschreven als 
andere banen niet bespeeld worden. 

- Wanneer het druk is op het park wordt verwacht dat men niet voor 
enkelspelen afschrijft, doch uitsluitend voor dubbelspelen. 

- Op nader te bepalen zogenaamde husselavonden of activiteiten 
(aangegeven op de agenda op de website) kunnen hiervoor banen 
worden gereserveerd. Het aantal is afhankelijk van de verhouding 
deelnemers / niet-deelnemers aan de husselavond/activiteit/clinic. 

 
Baanbeheer 
- De parkbeheerder is bevoegd om, indien de toestand van de banen 

het noodzakelijk maakt, zulks uitsluitend te zijner beoordeling, 
verder gebruik van een baan te verbieden en zo nodig een spel te 
onderbreken. 

- De resterende speeltijd en verdere afschrijvingen worden 
opgeschort, totdat de baan weer voor bespeling wordt 
vrijgegeven. 

- Van het blokkeren van een baan wordt door de parkbeheerder op 
het afschrijfbord of (afhankelijk van de geldende richtlijn) via het 
online baanregistratie systeem aantekening gehouden. 

 
Tenniskleding 
- Witte correcte tenniskleding en het dragen van in goede staat 

verkerende tennisschoenen zijn verplicht. 
- De parkbeheerder is gerechtigd gebruik van naar zijn oordeel 

ondeugdelijke tennisschoenen te verbieden, en toezicht te houden 
op correcte tenniskleding van leden. 

 
Ballen 
- Tennisballen worden vanaf 2022 niet meer verstrekt door de club. 

Leden worden geacht hun eigen tennisballen mee te nemen. 
- Ballen kunnen tegen een redelijke prijs worden gekocht in het 

clubhuis.  
 
Introducties 
- Niet-leden en ondersteunende leden (donateurs) kunnen bij 

voldoende baancapaciteit worden geïntroduceerd door 
seniorleden.  

- Eenzelfde persoon kan ten hoogste drie maal per seizoen worden 
geïntroduceerd. Dit geldt ook voor ondersteunende leden. 

- De kosten zijn per introductie per introducé(e) € 10,00 en deze 
kosten dienen aan de bar te worden voldaan. 

- Juniorleden mogen, met inachtneming van bovenstaande regels, 
tot 18.00 uur drie maal per seizoen  gratis introduceren. 

- Leden zijn bij introductie verplicht hun introducé(e)s zelf in het 
introductieboek in te schrijven of via het on-line baanregistratie 
systeem aan te melden en wel vóór het betreden van de baan. 

- Leden zijn verantwoordelijk dat hun introducés zich aan de regels 
van het baanreglement conformeren, in het bijzonder betreffende 
tennisschoenen en het dragen van overwegend witte 
tenniskleding. 

 
Diversen 
- Het bellen met mobiele telefoons vanaf de banen, vanaf het terras 

en in het buffetgedeelte van het clubhuis, kan als storend worden 
ervaren, zodat van elke parkbezoeker verwacht wordt dat de 
mobiele telefoon uit is dan wel op ‘stil’ staat. In voorkomende 
gevallen kan buiten, achter het clubhuis (slootkant) worden 
gebeld, tenzij zulks overlast voor de banen en/of het terras 
veroorzaakt. 

- Het park en clubhuis zijn rookvrij. 
- Ouders worden geacht zelf zorg te dragen voor het toezicht op 

hun kinderen en zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de 
veiligheid en het gedrag van hun kinderen . 

- (Huis)dieren van leden worden op het park toegelaten mits 
aangelijnd en op voorwaarde dat ze geen overlast veroorzaken. 
Honden mogen niet in het clubhuis komen, met uitzondering van 
de hond van de parkbeheerder. 

- Banken in het clubhuis zijn er om op te gaan zitten. Kleding, 
schoenen, tassen en dergelijke dienen in de kleedkamers geplaatst 
te worden. 

- Het is bromfietsers niet toegestaan met draaiende motor op het 
park te rijden. 

- Leden dienen na beëindiging van elk spel de banen te slepen. De 
parkbeheerder is bevoegd de leden op naleving hiervan te wijzen. 



- Het nuttigen van meegenomen consumpties is niet toegestaan. 
 
Tekst zoals vastgesteld bij besluit van de ALV van 11 februari 2008 
met aanpassing na  
- de ALV van 10 februari 2014 (introduceren), 
- de ALV van 9 februari 2015 (openingstijden), 
- de ALV van 22-maart-2021 (lengte seizoen, online registratie, 

besluit honden op park, wijziging introductie geld en 
tennisschoenen) en 

- de ALV van 21 maart 2022 (ballen). 


