
Baan/parkreglement 
    

* Indien u gebruik maakt van ons park dient u in het bezit te zijn van een 
geldige ledenpas,zie ook het afhangreglement. 

 

* Schoeisel mag de banen niet beschadigen.  
* Junioren onder de 12 jaar mogen zich zonder begeleiding 

niet op het park bevinden. 
 

* Juniorleden die in het lopende kalenderjaar 11 jaar of jonger zijn, mogen van 
maandag tot en met vrijdag vanaf de openiningstijd 's morgens tot 19.00 uur 
spelen, met uitzondering van de zaterdag en zondag dan geen beperking 
voor jeugdleden. 

 

* Juniorleden die in het lopende kalenderjaar 12 jaar of ouder zijn, mogen van 
maandag tot en met vrijdag tot 20.00 uur spelen,  
met uitzondering van de zaterdag en zondag dan geen beperking voor 
jeugdleden. 

  

* Dagleden spelen tot 18.00 uur (maandag tot en met vrijdag).  
* Senioren spelen tot 23.00 uur.  
* Winterleden hebben dezelfde status als senioren en mogen tennissen van 

15 oktober tot 31 maart. 
 

* Indien men geen sleutel heeft, dient men het park te verlaten op het moment 
dat de laatste speler die wel een 
sleutel heeft, het park verlaat en sluit. 

 

    

 
    
 Afhangreglement  
     

* 
 U kunt een baan claimen door op de regel onder een van de klokken uw 
ledenpasjes op te hangen 

 

* Reserveren kan niet, uw groep moet compleet zijn.  

* 
Alle banen bezet? Een enkelspel (drie personen geldt ook als enkelspel)  
mag een half uur, een dubbel één uur spelen. 

 

*  Kijk welke baan het eerste vrijkomt en hang daar uw pasjes onder.  
* Bij gelijke eindtijden eerst het enkelspel, dan een dubbelspel afhangen.  

* 

Is de tijd van uw voorganger afgelopen, dan zet u uw pasjes op de eerste 
regel, u zet de draaiklok op de tijd,die de echte klok erboven aangeeft , en 
ga dan de baan op. Dus: klok verzetten als u de baan opgaat. De pasjes 
van uw voorganger kunt u naar de onderste regel verplaatsen. 

 

* 
Bent u afgehangen en wilt u nog een keer spelen, dan kunt u weer een baan 
claimen door middel van uw pasjes (kwartierregel!) 

 

* 
Kwartierregel: om te voorkomen dat er een situatie ontstaat waarbij u direct 
weer uw buren afhangt, en die ook weer enzovoort, moet uw nieuwe 
speeltijd  plusminus een kwartier later beginnen dan dat u geëindigd bent. 

 

* 
Doorhangen, dat wil zeggen van de baan afgaan en uw klok naar een later 
aanvangstijdstip verzetten is verboden. 

 

* 
Tennislesnemers kunnen na afloop van hun les een baan claimen, denk wel 
aan de kwartierregel. 

 

    
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   

 
 Introduceren   
    

 

Eén lid mag per persoon één introducé meebrengen.Deze introducé mag 
maximaal 3x per jaar worden geïntroduceerd. Als de wachttijd voor het 
tennissen langer dan drie kwartier bedraagt, mag de bardienst een introducé 
weigeren. Eenmaal toegestane introducé blijft toegestaan onafhankelijk van 
de baanbezetting, normale afhangreglement is van toepassing. 
De kosten bedragen € 3,50 per dagdeel, zie ook de vernieuwde instructies 
bij het afhangbord. Het geld deponeren in het daarvoor bestemde kistje bij 
het afhangbord. 

 

 

  

 
 

 


