
BAANREGLEMENT 

Algemeen 

In principe is het tennispark het hele jaar geopend. 

Sleutels voor poort, kleedkamers en toiletten zijn verkrijgbaar bij het  
bestuur tegen betaling. 

Parkeergelegenheid is buiten het park. Bromfietsen/scooters stalt men  
in de daarvoor bestemde plaatsen. 

Het achterlaten van rackets, kleding e.d. is voor risico van de eigenaar.  
Voor het verloren gaan van persoonlijke  bezittingen is de vereniging  
niet aansprakelijk. 

Iedere aanwezige is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die door  
hem/haar of door zijn/haar kinderen veroorzaakt wordt op het tennispark. 

Iedereen wordt verzocht het park zo netjes mogelijk te houden. Dit onder 
andere door afval, flessen, blikjes etc. in de daarvoor bestemde bakken 
te deponeren. 

Toegang tot de banen hebben uitsluitend leden van L.T.C. VIP Herpen met  
eventuele introducés. 

Toegang hebben tevens personen, die meedoen aan een toernooi, of aan  
een competitie. 

Een ieder dient zich op het tennispark correct te gedragen. Bij wangedrag  
kan men door een bestuurslid van het tennispark worden verwijderd. 

Ook is de vereniging niet aansprakelijk voor het oplopen van enige vorm  
van lichamelijk letsel. 

Bij het verlaten van het tennispark dient men de verlichting te doven van  
de banen/kantinehal/ kleedkamers en de toiletgroepen. 

Bij het verlaten van het tennispark bent U ook verplicht om de poort te  
sluiten. 

Honden mogen alleen aangelijnd op het park komen. 

Voor zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van  
L.T.C. VIP Herpen. 

Kleding 

Het bestuur stelt het dragen van correcte tenniskleding verplicht, zowel  
bij officiële wedstrijden als bij training of gezelligheidstennis. 

Bij alle toernooien, onder andere het Open Toernooi, moet de reclame  
op de tenniskleding voldoen aan de normen. 



Baanbehandeling 

Op de banen is het dragen van tennisschoenen, die geschikt zijn voor  
kunstgras verplicht. 

Het is verboden om op de banen te roken. 

Het is verboden om op de banen kauwgom te gebruiken. 

Het is verboden om glaswerk mee te nemen op of naar te banen. 

Bij het verlaten van de banen dient men deze schoon achter te laten. 

Tijdens onderhoud bent U verplicht de aanwijzigen van de onderhoudsman  
op te volgen. 

Met sneeuw, ijzel of rijp bedekte banen mogen niet worden betreden, dit  
om beschadiging van de mat te voorkomen. 

Na een vorstperiode van langere tijd (5 dagen), bij lager dan –10 graden Celsius mag er  
tijdens de opdooi niet getennist worden. Informatie hierover wordt door het bestuur verstrekt 
en zal in de vitrine worden opgehangen. Indien nodig zal de hoofdpoort worden afgesloten 
en zal ook daar informatie over het gebruik van de banen worden opgehangen. Ook via de 
website zal het bestuur de leden hiervan op de hoogte brengen. 

Baanreservering 

Bij het begin van het seizoen stellen de T.C. en het bestuur de  
baanreservering vast voor competitie, toernooien, trainingen etc. 

Het reserveringsschema wordt, voor zover dat mogelijk is, zo snel  
mogelijk aan de leden bekend gemaakt. 
 
Er is ten aanzien van het afhangen van een baan een tweedeling:  
basisschooljeugd en oudere jeugd / senioren: 

Alle jeugdleden, die op het voortgezet onderwijs zitten en alle senioren  
kunnen, behoudens de vermelde beperkingen, altijd voor alle banen  
afhangen. 

De basisschooljeugd kan op maandag tot en met vrijdag tot 19.00 uur  
spelen (dus kan de klok niet later dan tot 18.15 uur ingesteld worden).  
In het weekeinde kan, behoudens de vermelde beperkingen, altijd  
afgehangen worden. 

Basisschooljeugd in combinatie met een jeugdlid van voortgezet onderwijs 
of een seniorlid mag tot uiterlijk 20.00 uur tennissen. Indien de banen vrij 
zijn mag er eventueel worden afgehangen. 

De woensdagmiddag is in principe alleen voor de basisschooljeugd.  
Wachtende basisschooljeugd heeft voorrang bij het reserveren. Als er een 
baan vrij ligt, kunnen senioren hiervan gebruik maken. Komt er jeugd op 
het park, dan kunnen de senioren hun gereserveerde tijd uitspelen. 



Personen die training volgen, moeten hun pasjes ook op het bord zetten 
op de plaats die correspondeert met de baan waarop getraind wordt 
(reserveren dus). Na afloop kan men zijn pasje benutten om opnieuw  
te reserveren. 

Beperkingen 

’s Avonds zal een baan vaak gereserveerd zijn voor training. Men dient  
daar met het afhangen rekening mee te houden. 

Tijdens toernooien en andere activiteiten, georganiseerd door T.C.-leden, 
zijn alle banen gereserveerd voor die activiteit. 

Als er tijdens de zaterdag- en zondagcompetitie twee teams  
thuisspelen zullen de banen nodig zijn voor de competitiespelers. Speelt  
er maar één team thuis competitie dan zal er een baan vrij zijn voor  
recreanten. 

Iedere baan heeft twee tijdschijven. Om te reserveren moet men de tijd 
instellen op de tijd waarop men de baan betreedt. De afhangklokken moeten 
altijd op de reële tijd worden ingesteld. 

Is de baan bezet, dan spelerspasje plaatsen en de tijdschijf instellen op de 
tijd dat de andere leden, die de baan in gebruik hebben, deze dienen te  
verlaten. 

Je moet met tweeën zijn om een baan te kunnen reserveren. 

Tijdschijf kan op 15 minuten nauwkeurig worden ingesteld. 

Komt men niet exact op een kwartier op het complex, dan mag de  
tijdschijf op het komende kwartier worden ingesteld. (Bijv. 16.50 uur op 
het park: tijdschijf mag ingesteld worden op 17.00 uur.) 

Afhangen dient te gebeuren bij degenen die het langst gebruik maken  
van de banen. Bij gelijke speeltijd als eerste reserveren bij enkelspelers. 

Afhangen dient persoonlijk te geschieden. 

Als men moet wachten voordat men kan spelen, dan dienen alle personen 
die gereserveerd hebben op het park te blijven. Verlaat men het park,  
dan vervalt de reservering. 

Eenieder die aantoonbaar : 
 1. De tijdschijf foutief instelt 
 2. Tijdens het spel de tijdschijf verdraait 
 3. Na afloop van het spel de tijdschijf verder draait 
 kan door elk ander lid gesommeerd worden de banen te verlaten. 

Als het spel is afgelopen (na 45 minuten) en er staat niemand te wachten, 
dan kan men gewoon doorspelen. Maar de tijdschijf laten staan!!! Komen 
er nieuwe spelers op het park, dan kunnen deze onmiddellijk reserveren  
en dienen de spelers die doorgespeeld hebben direct de baan te verlaten. 



Er kan afhangen worden voor enkelspel en/of dubbelspel. 

Het is niet toegestaan een enkelspel te spelen als er andere leden op de  
speelgelegenheid wachten. Is het spel begonnen, dan moeten de enkelspelers 
een tweede paar toestaan mee te spelen, mits dit stel mede gereserveerd  
heeft. De vertrektijd van het tweede paar is dus hetzelfde als van de spelers 
die reeds een enkelspel begonnen waren. 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om banen te reserveren. 

 

 


