
Baan- en afhangreglement Zuilense Tennis Club 
 

Vastgesteld op de algemene ledenvergadering van de ZTC d.d. 30 januari 
2018. 

 
Het baan- en afhangreglement kent de volgende artikelen: 

1. Toegang tot de banen: wie en wanneer 
2. Gedragsregels op de banen 

3. Verdeling van de banen over activiteiten en individuele leden 
4. Regels voor individueel spelen (‘afhangen’) 

5. Slotbepaling. 
 

Artikel 1. 

Toegang tot de banen: wie en wanneer 
 

De banen zijn toegankelijk voor: 
 Deelnemers aan door de vereniging georganiseerde evenementen. 

 Deelnemers aan thuiswedstrijden van competitieteams van de 
vereniging. 

 Lessen aan leden door de verenigingstrainer. 
 Vrij spelen door individuele leden met een geldige tennispas (te 

ontvangen na betaling van de contributie).  
 

De banen zijn alleen toegankelijk: 
 Vanaf de officiële opening van het seizoen (rond 1 april) tot het 

officiële einde van het seizoen. Het officiële einde van het seizoen 

wordt door het bestuur vastgesteld. De netten hangen dan laag of zijn 
eraf.  

 Er geen sprake is van dooi na (nacht-)vorst.  
 Van 7:00 tot 23:00 uur. 

o Verlichting moet om 23:00uur uitgedaan worden door de 
bardienst of door leden die van de baan afkomen. 

o Uitzonderingen op de tijden zijn alleen toegestaan na 
toestemming van het bestuur. 

 

Artikel 2.  

Gedragsregels op de banen 
 
Op de baan dient men zich normaal te gedragen en rekening te houden met 

anderen op en om de baan. Hierbij geldt de Algemene Gedragscode ‘Fair 
Play in Tennis’ die door de KNLTB is vastgesteld.  

 



Er dient rekening te houden geworden met de omwonenden van de 

tennisclub op het gebied van licht en geluid. Het licht dient om 23:00uur uit 
te zijn. Na 24:00uur dient het stil te zijn op de club.  

Voor evenementen kunnen er vergunningen voor licht en geluid 
aangevraagd worden. Aanvragen voor een vergunning kunnen ingediend 

worden bij het bestuur. Het bestuur besluit of er een vergunning voor 
aangevraagd kan worden. Leden dienen zich te houden aan de naleving van 

de regels van een vergunning. Commissies zijn verantwoordelijk voor de 
naleving van de regels van een vergunning. 

 
Daarnaast gelden de volgende specifieke regels. 

 De banen mogen alleen bespeeld worden in passende tenniskleding en 
op tennisschoenen waarvan het profiel zodanig is, dat ze geen schade 

aan de banen kunnen veroorzaken. 
 Er mag geen glaswerk gebruikt worden op de banen. 

 Honden zijn niet toegestaan op de banen. 

 De banen dienen desgevraagd vrijgemaakt te worden voor 
werkzaamheden door de groundsman. 

 Bij grote droogte dienen de banen vóór het spelen besproeid te 
worden.  

 Bij plassen water op de baan mag er niet gespeeld worden. 
 Het afwateringsysteem zorgt ervoor dat het overtollige water 

afgevoerd wordt. Indien dit benodigd is, kan contact opgenomen 
worden met de groundsman zodat hij ervoor kan zorgen dat het 

afwateringssysteem aan kan. Daarnaast hebben OTK, CKC, de Bar en 
VCL toegang tot het afwateringsysteem en dienen te weten hoe ermee 

om te gaan.  
 Er mag beslist niet gebruik gemaakt worden van sleepnetten e.d. om 

plassen water op de baan te verspreiden. De banen slibben dan dicht 
en dat levert grote schade op! 

 Na het spelen moet de baan altijd gesleept worden volgens het 

schema: startend ruim buiten buiten de buitenlijnen en cirkelsgewijs 
naar het centrum van de baan. 

 Wie uitgespeeld is op een baan waar het licht brandt en redelijkerwijs 
kan verwachten dat er daarna die avond op die baan niet meer 

gespeeld zal worden, dient het licht op de betreffende baan uit te 
schakelen (en uiterlijk om 23:00uur). 

 

Artikel 3.  

Verdeling van de banen over activiteiten en individuele leden 
 
De banen zijn in principe steeds beschikbaar voor “vrij spelen” (“afhangen”) 

volgens de regels beschreven onder punt 4.  
Uitzonderingen zijn: 



 De volgende activiteiten die alle banen mogen gebruiken: 

o Open Toernooi 
o Clubkampioenschappen 

o Competitie, alléén voor de officiële speeldata en zonodig 
inhaaldata. 

o Eendaagse evenementen waarvoor in principe alle leden kunnen 
inschrijven 

 De volgende activiteiten die maximaal vier banen mogen gebruiken: 
o Overige evenementen zoals aangekondigd in de 

evenementenkalender 
 De (wekelijkse) reserveringen die ingepland zijn op het digitale 

afhangbord zoals training. Op de niet in dit schema gereserveerde 
banen hebben senioren altijd voorrang op jeugdleden.  

 

Artikel 4.  

Regels voor individueel spelen (‘afhangen’) 
 
Individueel spelen is alleen toegestaan indien de betrokken spelers met hun 

geldige spelerspassen hebben afgehangen op het digitale afhangbord. Dit 
moet volgens onder staande regels. Deze regels zijn altijd van toepassing, 

dus ook op de ‘stille tijden’. 
 Er mag pas afgehangen worden zodra alle spelers aanwezig zijn. 

 De gegarandeerd beschikbare speeltijd is 30 minuten bij enkelspel en 

45 minuten bij dubbelspel (3 of 4 spelerspassen). 
 Aan de binnenzijde van het clubhuis hangt het digitale afhangbord 

waarmee je met je KNLTB pas een van de 5 banen kan afhangen.  
 Het afhangbord geeft aan wat de eerste mogelijkheid is waarop 

gespeeld kan worden.  
 Leden met een bepaalde functies, zoals de groundman of VCL, hebben 

rechten om banen voor een bepaalde tijd de reserveren met hun eigen 
geldige KNLTB pas. Dit kan gebruikt worden om bijvoorbeeld 

ingeplande evenementen te wijzigen of te annuleren. 
 

Artikel 5.  

Slotbepaling 
 

 Van alle leden wordt verwacht dat ze elkaar aanspreken op het 
naleven van deze regels. 

 Bij blijvende meningsverschillen en in onvoorziene gevallen beslist het 
bestuur. 

 Indien een individueel bestuurslid aanwezig is, is dat bestuurslid in 
dezen beslissingsbevoegd. 

 In dat geval kunnen de betrokkenen eventueel achteraf beroep 
aantekenen bij het voltallige bestuur. 



 

 
 

 

 

 

 


