Baanreglement
1.

Gedraag je correct op het tennispark, speel in correcte tenniskleding. Incorrect
taalgebruik kan bij anderen zeer storend overkomen. Bedenk dat met name door
verkeerd schoeisel de banen ernstig kunnen beschadigen.

2.

Als de banen door regen gaan glanzen, moet je er af! Bij harde regen of plassen op de
baan niet verder spelen en pas weer slepen als de banen wat gedroogd zijn.

3.

Iedereen wil graag zo vaak en zoveel mogelijk spelen. Gedraag je daarom sportief bij
het afhangen.

3.

Voor het reserveren van banen wordt gebruikgemaakt van het digitale afhangbord in de
hal van het clubhuis. Voor enkelspel haal je twee pasjes door de kaartlezer en mag je 30
minuten spelen. Voor dubbelspel haal je drie of vier pasjes door de kaartlezer en mag je
45 minuten de baan op. Zolang we online afhangen gelden de regels voor het online
afhangen (zie website).

4.

Je mag alleen met 3 pasjes afhangen als er ook met 3 spelers gespeeld wordt, speel je
met zijn vieren dan hang je ook met zijn vieren af. Als er met 3 spelers gespeeld wordt,
mag iedereen bijhangen zonder dat hij/zij geweigerd kan worden.

5.

Iedereen mag alleen met zijn eigen pasje afhangen en speelt op die baan waar hij
volgens het afhangsysteem hoort te staan. Mocht het geheel je toch niet duidelijk zijn,
schroom dan niet om iemand hierover aan te schieten.

6.

Je mag uitsluitend op je eigen naam spelen.

7.

Speel bij drukte dubbelspelen, laat zoveel mogelijk leden genieten van het tennisspel.

8.

Het zogenaamde doorhangen is niet toegestaan.

9.

Indien men voor het enkelspel heeft afgehangen mag dit niet meer veranderd worden
als daarachter al door anderen is afgehangen.

10. Afgezien van de banen die gereserveerd zijn voor evenementen als competitie, training,
toernooien enzovoort, kunnen de banen tot 19.00 uur afgehangen worden door alle
junior- en seniorleden. Na 19.00 uur mag dit afhangen alleen gebeuren door seniorleden
én juniorleden die in het betreffende seizoen vijftien (15) jaar of ouder worden.
11. Afhangen kan alleen indien men zelf op het park aanwezig is. Zolang er online
afgehangen moet worden is dit natuurlijk niet van toepassing.
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