
Onze spelregels! 

1 Algemene gedragsregels. 

1.1 Men is verplicht zich zodanig te gedragen dat de goede orde op het park en de 

netheid van het park verzekerd is en blijft. Verboden is daarom ondermeer: 

 - het belopen van de taluds; 

 - het beklimmen van de omrastering, hekwerk e.d.; 

 - het verontreinigen van de banen of het bijbehorende terrein; 

 - het maken van muziek. Uitgezonderd een speciale training of een evenement. 

1.2 Binnen de omrastering van het park buiten de parkeerplaats en fietsenstalling 

mag men geen gebruik maken van fietsen, bromfietsen of andere 

vervoermiddelen (met uitzondering van rolstoelen en scootmobielen).  

1.3 Men is verplicht bij vernieling van de banen, gereedschappen, meubilair, ruiten of 

andere eigendommen van de club, terstond mededeling te doen en de schade te 

vergoeden.  

1.4 Het dragen van tenniskleding is verplicht. 

1.5 Het is verboden op de banen overlast te bezorgen aan de andere spelers. 

1.6 Het is een ieder verboden, zonder schriftelijke toestemming van het 

verenigingsbestuur  op het park handel te drijven in sport- en/of andere artikelen. 

1.7 Het is verboden, zonder toestemming van het verenigingsbestuur, oefenmeesters 

te engageren.  

1.8 Op het park dienen huisdieren te zijn aangelijnd. 

 

2 KNLTB ledenpas. 

2.2 Verlies van een ledenpas dient aan de ledenadministrateur te worden gemeld. 

Tegen betaling van een door het bestuur vastgestelde vergoeding ontvangt men 

een duplicaat ledenpas.  

2.3 Bij misbruik van een ledenpas wordt deze onmiddellijk ingenomen en kan het 

bestuur een lid tijdelijk het spelen verbieden. 

 

3 Introductie. 

3.1 Het bestuur/groundsman kan - indien de bezetting van de banen zulks toelaat - 

introductie toestaan voor een ochtend, een middag of een avond. Voor de 

introductie van een niet-lid moet men, alvorens te spelen, bij de persoon achter 

de bar tegen betaling van een vergoeding een introductiepas halen. De 

vergoeding wordt door het bestuur, voor senioren en voor junioren afzonderlijk 

vastgesteld. 

3.2 Per keer mag men niet meer dan drie niet-leden introduceren, die slechts op 

dezelfde baan als het introducerende lid mogen spelen.  

3.3 Een niet-lid mag per verenigingsjaar niet meer dan drie keer geïntroduceerd 

worden. 

 

 



4 Het gebruik van banen. 

4.1 Men mag alleen spelen, indien men over een geldige op eigen naam gestelde 

ledenpas, een introductiepas, tijdelijke pas of een leenpas beschikt. 

4.2 De groundsman heeft het recht om het gebruik van een baan te verbieden, 

wanneer deze daarvoor niet geschikt is.  

4.3  Binnenbanen: tapijt 

Om de binnenbanen in een optimale conditie te houden verzoeken wij je aan de volgende 

afspraken te houden: 

 Speel alleen op tennisschoenen met gladde zool (is ook beter voor je gewrichten) 

 De zool mag niet donker gekleurd zijn in verband met strepen op tapijt 

 Neem alleen water mee naar de baan; koffie en limonade graag in de kantine op 

drinken 

 Laat geen rommel achter op de baan. Er staan afvalbakken op iedere baan en in 

looppad. 

4.4  Buitenbanen: gravel 

Gravelbanen zijn een feest om op te spelen, maar ook kwetsbaar en 

onderhoudsintensief. Iedereen kan er aan bijdragen om de gravelbanen tot ver in het 

seizoen goed te kunnen blijven bespelen. Daarom vragen wij je aan het volgende mee te 

werken: 

Gebruik algemeen 

 De banen mogen alleen worden bespeeld met tennisschoenen geschikt voor gravel 

(licht profiel) Daarmee kun je én glijden én grip houden. Ook voorkom je dat de baan 

‘kapot’ wordt gelopen. 

 Voordat je de baan verlaat graag de baan slepen, in een cirkel, van buiten naar 

binnen. En natuurlijk sleepnet terughangen. 

 Soms zijn er onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk of moet de baan beregend 

worden. In dat geval verzoeken we je de baan te slepen en (tijdelijk) te verlaten.  

Gebruik bij regenval 

 Als het gaat regenen of miezeren en de gravelbaan begint glimmende plekken te 

geven dan is het belangrijk om meteen te stoppen (wel slepen). 

 Liggen er na regenval plassen op de baan dan is het echt niet gewenst er met het net 

doorheen te slepen. Dit zorgt er namelijk voor dat de baan dichtslibt. Dus wacht met 

spelen tot de baan vanzelf weer goed droog is. 

 Bij toernooien en andere tennisevenementen wordt het droogmaken, bijvoorbeeld met 

sponsen, onder leiding van de groundsman uitgevoerd met behulp van desbetreffende 

commissieleden. 

Wintergebruik 

 Tot aan de nachtvorst kan er op gravel worden gespeeld. 

 Als er opdooi is worden het papperige banen. Er mag dan beslist niet op de banen 

worden gespeeld. 

4.5  Buitenbanen: AA tennisrood 

 De AA Tennisrood banen zijn banen waar je in bijna alle omstandigheden goed op kan 

spelen. Maar ook deze banen willen we graag optimaal bespeelbaar houden. 

 Ga daarom met schone schoenen de banen op. Bijvoorbeeld gravel of aarde zijn zeer 

nadelig voor de kwaliteit van deze baansoort. 

 Wintertennis is toegestaan. Op de banen kan gewoon gespeeld worden bij kale vorst. 

 Het is niet mogelijk de baan bij sneeuw, ijzel of dooi te betreden. 
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