BAAN– en PARKREGLEMENT
Alle volgende punten gelden voor de kunstgrasbanen, de tenniskooi en het omliggende park.
1. De banen zijn ‘s morgens vanaf 8:00 uur geopend.
2. Bij afkeuring, bijvoorbeeld tijdens onderhoud of vorst, worden op het bord bij de ingangspoort de
afkeuring bekend gemaakt. Je kunt dit ook lezen op onze website www.tctopspin.nl: “banen niet
bespeelbaar”. In dat geval mag er dus geen gebruik gemaakt worden van de banen.
3. Topspin maakt voor reservering gebruik van het elektronische reserveringssysteem van de KNLTB
dat zich in de hal van het Spinhok bevindt of via de ClubApp. Als je reserveert via de ClubApp moet je
dit bij aankomst nog wel bevestigen op het scherm in de hal van het Spinhok (kiosk).
Om te kunnen reserveren, of te bevestigen, dien je een geldige ledenpas bij je te hebben.
Dubbels mogen 60 minuten en enkels 45 minuten spelen. Het is voor dubbels verboden om 2x achter
elkaar een enkel af te hangen, zodat ze 2x 45 min kunnen spelen in plaats van 1x 60 min. Reserveren
doe je opnieuw nadat de tijd om is (45 min of 60 minuten).
4. Nieuwe leden krijgen van de Ledenadministrateur een tijdelijke pas totdat hun officiële pas er is.
De ledenadministratie is bereikbaar per email: ledenadministratie@tctopspin.nl.
5. Voor trainingen worden er doorgaans 2 banen gereserveerd. Bij beperkte beschikbaarheid van
banen gaan trainingen voor op overige tennisactiviteiten.
6. Tijdens toernooien kunnen (trainingsbanen uitgezonderd) alle banen worden gevorderd door de
desbetreffende organisatie.
7. Training geven op onze banen aan leden of derden, door anderen dan de door het bestuur
aangestelde trainer(s), is verboden.
8. Bij baanonderhoud dient men volledige medewerking te geven en zo nodig het tennissen te
onderbreken.
9. De kunstgrasbanen dienen met schoon daarvoor geschikt schoeisel te worden betreden. Het
vegen van de banen is niet nodig. Het is verplicht op de banen tennisschoenen en correcte
tenniskleding te dragen. Zowel bij trainingen, wedstrijden als vrij tennissen dus.
10. Het is niet toegestaan terrasstoelen, glaswerk en serviesgoed mee te nemen naar de banen.
11. In het Spinhok kun je je consumpties afrekenen via pinbetaling of met je KNLTB-pas. Er is geen
contant geld aanwezig en je kunt ook niet contant afrekenen. Topspin is “cashless”.
12. Verzoek aan de leden om na het tennissen de poortjes bij de banen te sluiten. Hazen/konijnen
bezoeken ons park en laten hun behoefte op de banen achter wat slecht is voor de kwaliteit van de
banen.
13. De enkelpaaltjes dienen te worden bevestigd aan de daarvoor bestemde klemmen aan het
hekwerk als ze niet worden gebruikt.
14. De verlichting op de banen brandt tot maximaal 24.00 uur. Uitzonderingen worden door het
Bestuur aangegeven. Elk lid dat gebruik maakt van banen en kantine is medeverantwoordelijk voor
het juiste gebruik van de baanverlichting. Dus s.v.p. geen lampen onnodig laten branden om kostbare
energie te sparen. Als op een baan al wordt getennist met verlichting dient eerst de baan ernaast
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binnen hetzelfde verlichtingsblok te worden bezet, voordat de verlichting t.b.v. een volgend blok
banen aan mag. Baan 1 t/m 3 als laatste selecteren indien niet volledig bezet, dit i.v.m. de extra
zware lampen (hogere elektriciteitskosten).
15. Het Spinhok wordt uiterlijk om 23.30 uur gesloten. Uitzonderingen worden door het Bestuur
aangegeven. Elk lid dat gebruik maakt van kantine en/of banen is verantwoordelijk voor de
toepassing van het sluitingsuur van de kantine en het netjes achterlaten van de accommodatie. We
rekenen erop dat onze leden ook onze gasten op deze regels en de naleving ervan attenderen.
16. Introduceren van niet-leden: Een lid, dat een keer wil tennissen met een niet-lid, kan voor € 5,=
per dag een introducé uitnodigen. Ieder lid kan per jaar 10x een introducé mee laten spelen.
Hiervoor boek je een baan op ons scherm (kiosk) in de centrale hal van ons Clubhuis. Als je je pas
erdoor geschoven hebt kun je kiezen voor een andere spelerspas of een introducé. Volg de
aanwijzingen verder.
Je naam komt in de administratie op een lijst waardoor wij de € 5,- van je rekening kunnen halen. In
de activiteitenkalender vindt u de data/tijden, waarop introduceren onmogelijk is i.v.m. toernooien,
competities e.d.
17. Het bestuur behoudt zich het recht voor, om leden, die zich op het tennispark en/of in het
Spinhok misdragen, schade aan de accommodatie toebrengen en/of zich niet aan het baanreglement
houden, de toegang tot het tennispark tijdelijk, of blijvend te ontzeggen.
18. TC Topspin is noch aansprakelijk voor verloren voorwerpen en diefstal, noch voor aangebrachte
schade jegens leden en/of gasten. Men maakt dus op eigen risico gebruik van het tennispark.
Topspin vindt een veilig sportklimaat belangrijk, ga zorgvuldig met de eigendommen van onze
vereniging om en behandel elkaar met respect.
“Tegen onsportiviteit is natuurlijk geen enkel reglement opgewassen!”

“Wanneer Afkeur Banen?”
Bij zware regenval: Kunstgras is waterdoorlatend en wel zodanig dat er geen plassen op blijven staan.
Bij extreme regenval kan het echter voorkomen, dat er toch enige tijd water op de banen blijft staan.
Wacht na de bui tot het water door het kunstgras is gezakt, waarna er weer gepeeld kan worden. Ga
niet met matten slepen, want dan spoel je het zand uit de banen.
Bij vorst: Bij vorst kan en mag er gewoon op de banen gespeeld worden. Let er echter wel op, dat de
banen glad kunnen zijn. U speelt altijd op eigen risico.
Bij of na sneeuwval: Bij lichte sneeuwval kan er een dun laagje blijven liggen, dit wordt tijdens het
gebruik van de banen kapotgelopen, dan kan er nog steeds op de baan gespeeld worden. Indien er
meer dan 2 cm sneeuw is gevallen kan en mag er niet meer gespeeld worden. (Een uitzondering
hierop vormen evt. door de baanwerkploeg schoongemaakte banen t.b.v. de wintertrainingen). Als
de sneeuw toch belopen wordt, vormt zich een ijslaag die aan de grasvezel vastvriest. Uiteraard zijn
dan ook de lijnen niet meer zichtbaar en mag het kunstgras niet meer betreden worden.
Bij dooi: Als de dooi invalt en er is vóór die tijd geen lange vorstperiode geweest, dan zal het water
evenals na zware regenval vrij snel weg zijn en mag er weer op de banen gespeeld worden. Indien de
dooi invalt na een langere vorstperiode, waarbij de ondergrond enkele centimeters bevroren is
geweest, zal het water niet weg kunnen en blijft dan op de banen staan. Op dat moment mag u niet
spelen en moet u wachten totdat het water op een natuurlijke wijze is weggezakt. Ga nooit slepen,
want dan verspreidt u al het zand over de banen met als gevolg dat de banen niet meer egaal zijn. Er
zal zoveel mogelijk, door middel van het bord bij de ingang, worden aangegeven als de banen niet
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bespeelbaar zijn. Dit kan echter per uur veranderen, zodat het niet altijd mogelijk is om de juiste
situatie aan te geven.
Bij langdurige afkeur van de banen zal dit aangegeven worden onze website d.m.v. een melding
“BANEN NIET BESPEELBAAR”. Als er door deze omstandigheden een beperkt aantal banen
beschikbaar is, hebben de tennislessen voorrang.

Banen reserveren buiten ‘Reserveringen’ om
Voor bijzondere activiteiten kan het bestuur banen reserveren. Daarvoor gelden dan de volgende
regels:
• Voor tennislessen kunnen meerdere banen worden gereserveerd.
• Tijdens tennislessen zijn er dus minder banen beschikbaar.
• Vanaf het begintijdstip van de reservering dienen de banen ook daadwerkelijk bespeeld te worden,
met minimale pauzes van enkele minuten.
Dit reglement geldt voor de volgende activiteiten:
• Herendubbel maandagavonden v.a. 20:30, max. 5 banen (1 t/m 5) (alleen in de wintermaanden)
• Racketavond op dinsdagen van 19:15- 21:30 uur, op maximaal 8 banen (indien meer banen nodig:
‘gewoon’ afhangen).
• Overige activiteiten zoals competities, toernooien en clubactiviteiten. (Zie de activiteitenkalender)
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