BAANREGLEMENT TV HET HOFLAND
Baanreservering
1. Leden van TV Het Hofland kunnen met een geldige KNLTB ledenpas en bij aanwezigheid op het
tennispark, een baan afhangen via het Digitale Afhangbord in de hal van het clubhuis. Volg de
instructies op het Afhangbord om een baan af te hangen.
2. Je bent verplicht, ongeacht het tijdstip van de dag, een baan af te hangen.
3. Een enkelspel krijgt 30 minuten speelrecht, een dubbelspel 45 minuten.
4. Om af te hangen voor een enkelspel zijn minimaal twee geldige pasjes nodig en voor een dubbel
zijn vier pasjes nodig. Het spelen met 3 personen wordt gelijkgesteld aan een enkelspel.
5. Banen kunnen geblokkeerd zijn voor bijvoorbeeld training, reparatie, toernooi, competitie, etc.
6. Bij onderbreking van de speeltijd door weers- of andere omstandigheden en de gereserveerde
speeltijd is verlopen, dient er opnieuw te worden afgehangen.
7. Als je een baan hebt afgehangen dan mag je op die baan blijven spelen totdat je wordt
afgehangen. Indien je (na het verstrijken van je speeltijd) niet wordt afgehangen, kun je blijven
spelen zolang je dat zelf wilt.
8. Opnieuw afhangen is toegestaan nadat je bent afgehangen door andere leden. Het is niet
toegestaan om na het verstrijken van je speeltijd, de baan te verlaten om opnieuw af te hangen.
9. De baan waarop het langst is gespeeld door dezelfde personen, wordt als eerste baan
afgehangen. Bij gelijke speelduur wordt de baan waarop een enkelspel wordt gespeeld, als
eerste baan afgehangen.
10. Leden tot 16 jaar mogen tot 20.00 uur spelen. Leden van 16 jaar en ouder mogen ook na 20.00
uur spelen, deze leden worden beschouwd als seniorleden.

Kleding en schoeisel
1. Tijdens het spelen dient men gepaste tenniskleding te dragen en uitsluitend tennisschoenen
welke geschikt zijn voor gravelbanen.

Introducees
1. Een introducee mag samen met een verenigingslid van de baan gebruik maken, indien deze in
het bezit is van een introducee pasje. Zie de website voor informatie over “Iemand
introduceren”. Voor introducees geldt hetzelfde baanreglement.

Onderhoud
1. Na elk spel dient de baan gesleept te worden, zie sleepinstructie bij de sleepnetten.
2. Bij regen kan er doorgespeeld worden totdat de banen gaan glimmen. Er mag pas weer verder
gespeeld worden als de banen droog zijn, dus niet meer glimmen en alle plassen weg zijn. Het is
niet toegestaan om plassen op de baan met een sleepnet of handdoek/spons te bewerken.
3. Bij vorst is het niet toegestaan de baan te betreden.
4. Na verlaten van de baan graag het gravel “af stampen” op de daarvoor bestemde ijzeren
matten.
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