
         

 

 

 

BAAN- EN PARKREGLEMENT TENNISVERENIGING ‘DE DRIEBAN’ 

 

Hieronder vind je een aantal reglementen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de 

tennissport op het complex van TV ‘De Drieban’. 

Reglementen zijn bedoeld voor die situaties waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat alles prettig 

verloopt zonder met elkaar van te voren het een en ander af te spreken. Het meeste dat in deze 

reglementen staat zou als volgt kunnen worden samengevat: 

 

Gun elkaar de ruimte, probeer niet met de regels de hand te lichten, gedraag je sportief en laat, daar waar 
de regels niet in voorzien, het fatsoen zegevieren. 
 
AFHANGSYSTEEM 

 

1. Afhangen is verplicht. De sleutel om gebruik te kunnen maken van het afhangbord en de 

kleedkamers is je tennispas. Een tijdelijk pas is verkrijgbaar bij de ledenadministratie à € 5, -. 

2. Men dient gebruik te maken van een geldig ledenpasje. Men heeft het recht tot het spelen als de 

ledenpas in de houder is geschoven die correspondeert met de betreffende baan, als de begintijd 

correct is ingesteld, als de speeltijd van de voorgaande spelers is verstreken en als de baan niet 

voor enigerlei verenigingsactiviteit is gereserveerd. 

3. Het afhangbord heeft geen vaste begin- en eindtijden. De speelduur is, voor zowel enkel- als 

dubbelspel, 45 minuten. Als men niet wordt afgeschreven mag men op dezelfde baan doorspelen. 

Het is echter niet toegestaan de tijd opnieuw in te stellen.  

4. Zij die willen spelen zoeken op het afhangbord een VRIJE BAAN. Alle banen zijn hierbij 

gelijkwaardig. Men reserveert de baan die het eerst aan de beurt is, met andere woorden het 

langst wordt bespeeld, om te worden afgeklokt. 
5. Men kan een baan reserveren voor een volgende speeltijd als deze 45 minuten is bespeeld (zie 

klok). Dit is dan een zgn. eerste reservering. Als het erg druk zou zijn kan opvolgend (door een 

ander) een tweede reservering worden gemaakt, waarbij de tijd wordt ingesteld op 45 minuten na 

de eerste. De klok wordt ingesteld op de eigen begintijd. Als het tijd is gaat men naar de baan en 

kondigt aan dat de speeltijd van de huidige spelers is verstreken.  

6. Een reservering is pas dan geldig als ALLE pasjes in de houder geschoven zijn (2 voor enkelspel en 

4 voor dubbelspel). De spelers dienen PERSOONLIJK te reserveren en daarna het park niet te 

verlaten. 

7. De BAANINDELING bepaalt welke banen vrij bespeeld kunnen worden. Er wordt namelijk rekening 

gehouden met competitie, toernooien, lessen en trainingen. 

8. De technische werking van het afhangbord staat bij het bord aangegeven. 

9. Tussen het beëindigen van een speeltijd en het opnieuw afhangen van een volgende speeltijd 

behoort een speelduur (45 minuten) te worden gewacht. 
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BAANINDELING 

 

1. De banen zijn genummerd van 1 t/m 6. Voor het afhangsysteem zijn alle banen gelijkwaardig. 

2. De banen 4 en 5 zijn gedurende de dag tot 19.00 uur zgn. ‘jeugdbanen’. Vanaf 19.00 uur geldt 

dit voor baan 5 voor junioren vanaf 14 jaar. 

3. Jeugdleden die samen met senioren willen spelen kunnen hiervoor de banen 4 en 5 gebruiken. 

4. Jeugdleden hebben te allen tijde voorrang bij het afschrijven van de jeugdbanen. Voor 

seniorleden geldt dit voor de overige banen. 

5. Een jeugdlid mag afhangen op een seniorbaan als deze niet in gebruik is. Deze speelperiode mag 

worden uitgespeeld. Voor een seniorlid geldt hetzelfde voor een jeugdbaan. 

6. Na zonsondergang kan men tot 23.00 uur gebruik maken van de baanverlichting. 

7. De banen 3 en 6 zijn lesbanen. De trainers dragen er zelf zorg voor dat de lestijden duidelijk 

vermeld staan op het afhangbord. Ook veranderingen (i.v.m. inhaallessen) moeten zij tijdig 

aangeven. 

8. De leden worden geacht kennis te nemen van de verenigingsactiviteiten inzake competitie en 

(open) toernooien. Tijdens competitiedagen en toernooien is er één baan beschikbaar voor de 

recreanten. De toernooicommissie kan eventueel bepalen dat er geen baan beschikbaar is voor 

leden die niet aan het desbetreffende toernooi deelnemen. De toernooicommissie zal dit tijdig 

kenbaar maken aan de leden. Baan 5 is in principe beschikbaar voor de recreanten. Op het 

moment dat baan 5 bezet is door een competitiepartij of door een toernooipartij, zal de 

recreant dienen te wachten totdat deze partij is uitgespeeld. Komt er een andere baan eerder 

vrij, dan mag de recreant gebruik maken van deze (andere) baan.  

 

INTRODUCTIEREGLEMENT 
 

Deze regeling heeft tot doel leden in staat te stellen met vrienden, familieleden enz. een partijtje te spelen 

op het tenniscomplex. De introducé kan alleen spelen met een lid van de vereniging. Buitenstaanders hebben 

dus niet het recht vrije banen te huren. 

 

REGELING 

1. Ieder lid mag drie keer per jaar een buitenstaander introduceren. 

2. De introducé wordt zgn. ‘daglid’. De kosten voor een volwassen introducé ( vanaf 17 jaar) 

bedragen € 5,00, voor kinderen tot 17 jaar zijn de kosten € 2,00 per keer. 

3. De introducé koopt hiertoe een label aan de bar in het clubgebouw (mits dit open is). De 

introductiemogelijkheid geldt niet op competitie- en toernooidagen. 

 

PARKREGLEMENT 
 

1. De leden dienen zorgvuldig om te gaan met alles wat tot het tenniscomplex behoort. 

2. De leden en introducés zijn verplicht de aanwijzingen van het bestuur en de 

accommodatiecommissie met betrekking tot een juist gebruik van banen en toebehoren op te 

volgen. 

3. Het is verboden op de afrasteringen te klimmen en de banen en omringende terreinen te 

bevuilen. 

4. Het betreden van de tennisbanen is alleen toegestaan in tenniskleding en op tennisschoenen. 

5. Het gebruik van kauwgum op de banen is ten strengste verboden. 

6. Bemodderde tennisschoenen moeten worden schoongemaakt voordat men de baan ermee 

betreedt. 

7. Het slaan met het racket op het net is niet toegestaan. 

8. Hinderlijk of onbehoorlijk gedrag is verboden. 

9. Bij vertrek dient men zijn tennispas mee te nemen, zonodig de verlichting uit te schakelen en 

de deur af te sluiten. 

10. Het bestuur kan zonodig aanvullende regels stellen. 
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Vrij spelen jeugd 12-17 jaar 

 
1. Het is toegestaan om als jeugdlid van de verenigingen TC Het Grootslag, TC Santana en           

TC Enkhuizen kosteloos gebruik te maken van de banen indien ze lid zijn van de KNLTB. 

2. Je hangt gewoon van elke speler het pasje af op het afhangbord en mag dan vrij van de 

tennisbaan gebruik maken, maar indien alle banen bezet zijn en er komt iemand van De Drieban 

dan moet je de baan verlaten en de Drieban speler voor laten gaan. 

 
                                                                                                                                    


