
BAANREGLEMENT 
 

1. Alleen leden, introducés en gasten van de vereniging mogen gebruik maken van 
de door de vereniging gehuurde tennisbanen. 

2. Alle spelers en speelsters dienen tenniskleding en tennisschoeisel te dragen. 
3. Ieder lid dat komt tennissen is verplicht om af te hangen. 
4. Alle banen kunnen op het hele en halve uur afgehangen worden. 
5. I.v.m. de verhoogde slijtage van baan 1 en 2 wordt verzocht om deze zo min 

mogelijk te gebruiken. 
6. Plaats je ledenpas in een van de vakjes op het bord onder het nummer van de 

baan waarop je wilt gaan spelen en waarop nog niet afgehangen is  
7. Precies op het hele of halve uur dienen spelende leden plaats te maken voor 

wachtende leden die hebben afgehangen. 
8. Er mag hoogstens één uur van tevoren een plaats op een baan gereserveerd 

worden mits het lid ter plaatse blijft wachten en in dat uur niet tennist of traint. 
Indien een lid zich hieraan niet houdt, mag de ledenpas verwijderd worden en 
vervalt het recht om dat uur te spelen.  

9. Bij het afhangen van de baan dient eerst te worden afgehangen op een baan die 
vrij is, daarna waar ge-enkeld wordt en pas daarna op een baan waar wordt 
gedubbeld. 

10. Wanneer je tennist, kunt je dus niet voor het daarop volgende uur reserveren. 
Zijn er na een uur spelen geen wachtenden dan mag je doorspelen.  

11. Als alle banen gereserveerd zijn voor enkelspelen, heeft je het recht om te 
dubbelen, tenzij je het voorafgaande uur al gespeeld of getraind heeft. Kies dan 
bij voorkeur een baan met spelers van min of meer gelijke speelsterkte. 

12. Trainingen en alle door de vereniging georganiseerde activiteiten hebben 
voorrang, in overleg met de organiserende commissie kan er eventueel vrij 
getennist worden 

 
 

VOORRANGSREGELS 
 
1. Van maandag t/m vrijdag hebben senioren voorrang tot 12.00 uur en na 20.00 

uur. Deze voorrang geldt alleen als zij op het hele of halve uur aanwezig zijn. 
2. Jeugdleden van 12 t/m 17 jaar hebben voorrang van 12.00 uur tot 20.00 uur. 
3. Basisschoolkinderen hebben extra voorrang van 16.00 uur tot 18.00 uur. 
4. Boven basisschool jeugd heeft extra voorrang van 18.00 uur tot 20.00 uur. 
5. Jeugdleden hebben geen voorrang als zij op het hele of halve uur niet aanwezig 

zijn. 
6. Tijdens de voorrangsuren hebben senioren niet het recht om jeugdleden te laten 

dubbelen. 
7. Voor senioren die met jeugdleden spelen tijdens de voorrangstijden voor 

jeugdleden, gelden dezelfde regels als voor jeugdleden. 
8. Gedurende het weekend en de vakanties hebben alle leden gelijke rechten. 

Vanaf 20.00 uur houden echter seniorleden voorrang, mits zij op het hele of 
halve uur aanwezig zijn. 

9. Eigen leden hebben altijd voorrang op introducés, mits zij op het hele of halve 
uur aanwezig zijn. 


