
BAANREGLEMENT  

Hieronder zijn de spelregels die gelden bij het reserveren en gebruiken van een baan nog 

eens op een rijtje gezet. Deze regels gelden alleen voor banen die beschikbaar zijn 

voor vrij tennissen en die dus niet door het bestuur beschikbaar zijn gesteld voor andere 

activiteiten zoals lessen, competitiewedstrijden, etc. 

1. Algemeen gelden de volgende regels:  

▪ Tot 18.00 uur heeft de basisschooljeugd voorrang.  

Dat betekent dat als voor 18.00 uur alle banen bezet zijn en basisschooljeugd komt 

spelen, de overige leden die het langst tennissen de baan dienen te verlaten. 

▪ Vanaf 18.00 uur hebben de overige leden voorrang.  

Dat betekent dat als na 18.00 uur alle banen bezet zijn, de basisschooljeugd die 

het langst tennissen de baan dienen te verlaten als overige leden komen tennissen. 

2. Voor s’ avonds door de week is reserveren van de baan via de KNLTB Club-

app verplicht. 

3. Voor het spelen van zowel een enkelspel als een dubbelspel wordt een baan 

voor 60 minuten gereserveerd. 

4. Denk er aan dat banen niet altijd voor iedereen beschikbaar zijn om vrij te tennissen. 

Bekijk de KNLTB Club-app om te zien wanneer banen vrij beschikbaar zijn. 

5. Indien dat voor het onderhoud noodzakelijk wordt geacht, zal een baan tijdelijk buiten 

gebruik worden gesteld. Zoveel mogelijk zal dit gebeuren op momenten dat het niet 

druk is. 

6. Een baan wordt alleen betreden om er te tennissen. 

7. Om een baan te bereiken wordt niet over of langs andere banen gelopen. 

8. Een baan wordt alleen op tennisschoeisel betreden. 

9. We beschikken over een automatische sproei-installatie. Bij droog weer wordt de baan 

automatisch gesproeid. Verlaat de banen als de toeter gaat. 

10. Bij het verlaten van een baan wordt deze geveegd. Dat geldt altijd, dus ook 

als een baan wordt verlaten om een partij voort te zetten op een andere 

baan. 

11. Bij elke baan horen twee sleepnetten. Zorg ervoor dat dit zo blijft. 

12. Problemen kunnen worden gemeld bij het bestuur. 


