
 

 

SV Abbenes: Tennis Reglement (voorheen Baan reglement)  

1. Algemeen 
Het reglement geldt voor ieder tennissend SVA-lid

1
. Ieder lid dient erop toe te zien dat de 

regels nageleefd worden en dient anderen hierop te wijzen. Dit is niet alleen verplichting 
van het bestuur! Ieder speelt voor eigen risico en kan het bestuur en/of de vereniging 
nimmer ergens voor aansprakelijk stellen. 

 
2. Kleding en ballen 

a. De tennisbanen
2
 mogen uitsluitend betreden worden met, voor gravel, geschikte 

tennisschoenen. 
b. Op de banen wordt in tenniskleding getennist (speciale sportkleding). 
c. Iedereen speelt met eigen tennisballen; om misverstanden met andere spelers te 

voorkomen is het raadzaam uw tennisballen te merken. 
 
3. Afhangen 

a. Iedereen is verplicht zijn/haar pas op het afhangbord te plaatsen om een baan te 
reserveren.  

b. Bij verlies van de KNLTB- of SVA-lidmaatschapspas
3
 dient men bij de tennisleden-

administrateur een nieuwe pas aan te vragen. De kosten hiervoor worden 
doorberekend. De tennisledenadministrateur reikt een voorlopige pas uit.  

c. Er wordt uitsluitend op hele en halve uren afgehangen voor een half uur. Is men niet 
afgehangen, kan men per half uur doorspelen. 

d. Bij doorspelen mag de pas niet verhangen worden. 
e. Indien men afgehangen is moet men een half uur wachten voordat een andere baan 

afgehangen kan worden (dus direct doorspelen op een andere baan is niet toegestaan). 
f. Bij dubbelspel behoren er 4 passen bij de betreffende baan op dezelfde tijd te hangen. 
g. Wanneer men een baan op een bepaald tijd heeft afgehangen, dient men voor (ca 5 

min.) de betreffende tijd bij de baan aanwezig te zijn en de spelers kenbaar te maken 
dat ze afgehangen zijn. 

h. De baan die het langst bezet is door dezelfde spelers wordt als eerste baan 
afgehangen. 

i. Wanneer op twee of meer banen even lang wordt gespeeld, dient eerst die baan 
afgehangen te worden waar een singel gespeeld wordt. 

j. Bij grote drukte wordt geadviseerd geen singel te spelen maar dubbel (alle banen 
bezet). 

k. Eén of twee banen kunnen op nader vast te stellen tijdstippen (website/nieuwsbrief) 
gereserveerd worden voor trainingen. In principe is er één baan beschikbaar voor 
training tenzij de groep bestaat uit 7 of meer personen. Deze baan/banen kunnen 
tijdens de trainingen niet afgehangen worden. Wel dienen de leden die training krijgen 
hun label tijdens de training op de trainingsbaan af te hangen. 

l. Tevens kunnen de banen gereserveerd zijn voor (recreatie)competitie. Bijvoorbeeld 
KNLTB voorjaarscompetitie in de periode april – juni; KNLTB najaarscompetitie in de 
periode september-oktober/november; huisvrouwencompetitie op vrijdagochtend. Zie 
voor meer informatie website/nieuwsbrief. Indien er meerdere recreatiecompetitie 
wedstrijden gespeeld moeten worden, worden deze achter elkaar gespeeld tenzij 
wegens omstandigheden niet mogelijk is. 

m. Junioren mogen overdag slechts 2 banen gebruiken indien er wachtende senioren zijn.  
n. Junioren onder de leeftijd van 15 jaar mogen na 19.00 uur alleen spelen als de banen 

niet door senioren zijn afgehangen. 

                                                           
1
 Tennissend SVA-lid wordt hierna lid genoemd. 

2
 Tennisbaan/banen wordt hierna baan/banen genoemd. 

3
 KNLTB- of SVA-lidmaatschapspas wordt hierna pas genoemd. 



 

 

o. Aan de instuif wordt in principe alleen deelgenomen door senioren (deelname van 
junioren is in overleg toegestaan). Tijdens de instuif kan er niet afgehangen worden 
(tenzij in onderling overleg met gemeenschappelijke instemming anders wordt bepaald). 

p. Tijdens toernooien (dus ook bedrijvencompetitie/maandag 50+ toernooi) beslist de 
toernooileiding (bijv. commissie) of en zo ja op hoeveel banen er vrij gespeeld kan 
worden. Toernooien worden aangekondigd op de website, via e-mail, in de nieuwsbrief 
en/of op affiche. 

q. Het bestuur mag maximaal 5x per jaar alle banen verhuren en maximaal 5x per jaar het 
gedeeltelijke park verhuren (minimaal 1 baan vrij) aan leden. Aankondiging dient twee 
weken vooraf aan de verhuur plaats te vinden. 

 
4. Banen 

a. De sleutels voor het tennispark hangen in een kastje naast de voordeur van de familie 
Vermeere, van Voorstlaan 17 (schuin tegenover het park). Als u als laatste van het park 
weggaat, dient u alle hekken en het park af te sluiten en de sleutels op bovengenoemd 
adres in het kastje terug te hangen. 

b. Tijdens het tennisseizoen is tennissen elke dag mogelijk van ‘s morgens 8.00 uur tot 
uiterlijk 23:00 uur (dan moet de verlichting uit zijn!), de kantine is uiterlijk tot 24:00 
uur geopend.  

c. Zodra er niet meer getennist wordt dient indien van toepassing de verlichting uit gedaan 
worden. 

d. Bij ongunstig weer wordt het park gesloten om schade aan de banen te voorkomen. De 
sleutels zullen dan ook niet op zijn plaats hangen. 

e. Alle spelers moeten de banen na het spelen slepen en in bespeelbare staat achter 
laten. 

f. Op het park mogen honden aangelijnd verblijven. 
 
5. Introductie 

a. Introducékaarten zijn te koop à € 5,00 per dag per introducé: 

 In de kantine (s.v.p. briefje in de portemonnee doen met vermelding van het aantal 
introducés of aanslaan op de kassa). 

 Bij Ria Vermeere, van Voorstlaan 17. 
 Zonder introducékaart mag er niet gespeeld worden met niet-leden. De introducékaart 

dient na afloop weer ingeleverd te worden. 
b. Tevens is het mogelijk om een week-introducékaart te kopen à € 15,00. De week-

introducékaart dient na afloop weer ingeleverd te worden. 
c. Ook introducés dienen zich aan het baanreglement te houden. 

 
 

In niet voorziene gevallen beslist het bestuur 
 
 
Per ingang: medio oktober 2016 
 
 
 
 


