
      
  

 

SPORTVERENINGING LOO  

BAANREGLEMENT AFD. TENNIS  

 Geldig vanaf november 2017  

1. Men is verplicht op de baan tenniskleding, een trainings- of joggingpak te dragen.   

2. De banen mogen alleen betreden worden met tennisschoenen, waarvan het profiel van de zolen de 
toplaag van de banen niet kan beschadigen. 

 3. Tot de senioren behoren zij, die per 1 juli van het lopende kalenderjaar 18 jaar en ouder zijn. Tot de 

junioren behoren zij die per 1 juli van het lopende kalenderjaar geen 18 jaar zijn.   

 4. Buiten hangt het tijdbord met daarop een verdeling in banen. Hiervoor gelden de volgende regels:   

a) Het is niet toegestaan zonder afgehangen ledenpas te spelen.  

b) Alle spelers dienen bij enkel- en dubbelspel persoonlijk haar of zijn ledenpas op het klokbord         te 

bevestigen en tot aanvang speeltijd op het sportpark te blijven. 

c) Men dient op het klokbordje de begintijd van het spel in te stellen.  

d) Men plaatst het klokbordje in het tijdbord op de gekozen baan. Als de baan nog vrij is onder het 

symbool  ‘spelen’, aansluitend achter je voorgangers onder reserveren.  

e) Wanneer het tijd is, wordt het klokbord doorgeschoven en kunnen de spelers/speelsters die de baan 

verlaten hun pasjes aan de rechterkant uit het tijdbord nemen.  

f) De speelduur is 45 minuten indien er wachtenden zijn.  

g) Men mag doorspelen na 45 minuten indien er geen wachtenden zijn. Men mag de eenmaal 

ingestelde tijd niet meer veranderen.  

h) De baan/partij met de langst gespeelde tijd moet als eerste worden afgehangen.  

i) Dubbelspel gaat voor enkelspel als er wachtenden zijn. U kunt dus bijhangen wanneer men nog niet 

is begonnen met de partij. Wanneer men een enkelspel begonnen is mag men dat spel afmaken. 

j) De buitenklok is bepalend voor het instellen van de speeltijd op het klokbord.  

5. Leden die zich niet aan deze regels houden kunnen door de leden van de baancommissie en/of 
bestuursleden afd. tennis, terechtgewezen worden. Bij herhaling zal het Hoofdbestuur conform de Statuten 

van S.V. Loo sancties tegen betrokkenen nemen. Ledenpassen die men na afloop vergeet mee te nemen 
kunnen in de kantine worden opgehaald.   

 6. Speelrechten:  

     Onderscheid wordt gemaakt tussen:  

     Senioren: leden van 18 jaar en ouder (per 1 juli van het lopende kalenderjaar).   

     A-junioren: junioren van 16 jaar en ouder. Zij hebben dezelfde rechten als senioren.  

     B-junioren: junioren die 13 jaar en nog geen 16 jaar zijn per 1 juli van het lopende kalenderjaar.  

     C-junioren: junioren die nog geen 13 jaar zijn per 1 juli van het lopende kalenderjaar.  

Onderscheid wordt gemaakt tussen:  

 - Overdag   : Dit is tot 18.00 uur.  - ‘s Avonds : Dit is na 18.00 uur.  

Overdag hebben alle leden zonder uitzondering op alle dagen van de week dezelfde speelrechten.  

Voor ‘s avonds geldt het volgende rooster:  



      
  

 

- B-junioren kunnen spelen tot 20.00 uur, uitzondering hierop is de vrijdagavond, dan kunnen de B-junioren 

de hele avond spelen.  

- C-junioren kunnen spelen tot 18.00 uur. Daarna kunnen zij door A-, B-junioren en senioren die willen 
spelen van de baan gehaald worden.   

 Indien een combinatie van A-, B-en/of C-junioren respectievelijk senioren van de baan gebruik maakt dan 

gelden de rechten die bij de oudste categorie horen. 

7.  Introducés:  

 Leden kunnen tegen betaling van € 5,- voor senioren en € 2,50 voor Junioren per dagdeel (ochtend, middag 
of avond) met een niet-lid spelen.  

 Hierbij gelden de volgende regels:  

a) Het tennis lid is verantwoordelijk voor het invullen van het introducéformulier en de betaling.   

b) Inleveren introducéformulier en betaling voor aanvang speeltijd aan de bar.  

c) Indien niemand aanwezig, dan blijft het lid verantwoordelijk voor de betaling en dient dit de eerst 

volgende keer te voldoen.  

d) Een introducé mag slechts 5 maal per kalenderjaar geïntroduceerd te worden. 

e) Introducéformulieren bevinden zich in de daarvoor bestemde bak onder het mededelingen bord 

tennis.  

 8. Voor de bezetting van de banen is de volgende voorrangsregeling van kracht:   

    A. Clubcompetitie :  Op het mededelingenbord wordt het speelschema opgehangen.  

    B. Tennisles            :  Op 1 of 2 banen. 

 Op het mededelingenbord wordt het lesschema opgehangen.   

    C. Toernooien        : In de regel zijn hier alle banen voor nodig.  

Middels een inschrijfregeling kan elk lid meedoen.  De toernooidagen worden tijdig 
bekendgemaakt via het mededelingenbord en/of in de SV Loo Koerier.  

  D. Recreatietennis  :  Dit kan op de niet gebruikte baan/banen.   

9.  Voor de data van de tennisevenementen zie de jaarkalender. Tevens wordt men aangeraden te letten op 

aankondigingen op het publicatiebord en/of in de SV Loo Koerier.   

  

10. De openings- en sluitingstijden van de banen zijn:  

Zomerseizoen:   1 april tot 1 oktober van 08.00 tot 23.00 uur.  

Winterseizoen:  1 oktober tot 1 april van 09.00 tot 23.00 uur.   

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de afdeling tennis en de Algemene Ledenvergadering van S.V. 
Loo zijn de banen vanaf een half uur voor aanvang van de vergadering gesloten. Indien anders, dan staat dit 

vermeld op het publicatiebord.  

 11. Het bestuur van de Sportvereniging stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van geld of 
goederen, schade aan kleding of uitrusting, evenmin voor persoonlijk letsel. Het zich op het park bevinden is 

geheel voor eigen risico.  



      
  

 

 12. Van een ieder wordt verwacht, dat hij of zij zich in alle gevallen sportief zal gedragen en de 

tennisetiquette in acht zal weten te nemen.  

 13.  Binnen de omheining van de banen mogen zich alleen bevinden, diegenen, die actief aan het 
tennisspel of lessen deelnemen, toeschouwers kunnen gebruik maken van de voorzieningen buiten       de 

omheining.  

14.  Het bestuur van de afdeling tennis heeft te allen tijde het recht om i.v.m. weers- of andere onvoorziene 
omstandigheden de banen te sluiten voor gebruik.   

 15.  Gedragsregels: De speler/speelster dient de banen, overeenkomstig de plaatselijk gebruiken, het Nieuw 

Burgerlijk Wetboek en de regels der ethiek, netjes en zindelijk te gebruiken.  

 Hieronder wordt o.a. niet verstaan:  

a) Het anders dan op tennisschoenen betreden van de banen.   

b) Het beklimmen van de afrastering.   

c) Het bekladden van de omheiningen, wanden en/of schuttingen, die deel uitmaken van het  

sportpark.  

d) Het verontreinigen van de banen en/of bijbehorende terreinen. 

 


