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BAANREGLEMENT 
 
 
1. Ieder lid ontvangt, na inschrijving en betaling van de contributie, van de vereniging een pasje, 

waarmee een baan telkens voor een periode van 50 minuten kan worden geblokkeerd. 
 
2. Het blokkeren gebeurt door het plaatsen van het pasje op het daarvoor bestemde bord. Het is 

slechts mogelijk een baan te blokkeren indien men naar de baan gaat, blokt, en wacht op het 
tenniscomplex tot de geblokte periode is aangebroken. Het van tevoren reserveren van een baan 
is niet toegestaan ! 

 
3. Tijdens georganiseerde trainingen, competities of toernooien kan niet worden geblokt.       

Activiteiten worden op het mededelingenbord bekend gemaakt. 
 
4. Het spelen van dubbelspel op een baan gaat boven dat van enkelspel, indien er op dat moment 

sprake is van grote belangstelling en dus lange wachttijden. 
 
5. Indien het tijdstip van een aanvangstijd reeds verstreken is, behoeven diegenen die reeds op de 

banen aanwezig zijn, geen genoegen te nemen met uitbreiding op hun baan. 
 
6. Pas wanneer men de geblokte periode geheel heeft uitgespeeld, is het toegestaan de pasjes te 

verplaatsen naar de volgende periode. 
 
7. Bij enkelspelen moeten de pasjes van beide spelers op het bord worden aangebracht. Bij 

dubbelspelen moeten alle vier de spelers hun pasje aanbrengen. 
 
8. Bij verlies of zoekraken van een pasje is bij de penningmeester tegen betaling een nieuw pasje 

verkrijgbaar. 
 
9. Betreden van de banen is uitsluitend toegestaan op speciaal daarvoor bestemd schoeisel. 

Tenniskleding is verplicht. 
 
10. De leden zijn verplicht de aanwijzingen op het bord en aan het hekwerk, evenals aanwijzingen 

gegeven door een bestuurslid, T.C.-lid of door een onderhoudsman, terstond op te volgen. 
 
11. Het is junioren in principe niet toegestaan om op werkdagen 's avonds na 20.15 uur van de 

banen gebruik te maken. Op deze regel zijn de volgende uitzonderingen van toepassing: 
 - wanneer er geen senioren aanwezig zijn; 
 - wanneer ze samenspelen met een senior; 
 - wanneer ze correct geblokt hebben mogen ze de geblokte tijd uitspelen. 
 
12. Een niet-lid kan door een lid van LTC APPAL worden geïntroduceerd. Mensen uit Appeltern en 

Altforst mogen maximaal vier keer per jaar worden geïntroduceerd. Voor introducés buiten deze 
plaatsen geldt geen beperking. Het hiervoor benodigde introductiepasje is tegen contante 
betaling van een redelijk bedrag verkrijgbaar bij alle bestuursleden. Het introductiepasje is 
gedurende één dag geldig. 

 
13. Leden van LTC Appal, TV ’t Heufke, LTC Horssen en TV De Gaensacker mogen buiten 

georganiseerde activiteiten en competities, onbeperkt op elkaars park tennissen, mits minimaal 
één van de spelers/speelsters lid is van de club waar op dat moment gespeeld wordt. 

 
14. Het bestuur is gerechtigd het baanreglement  in de loop van het seizoen te wijzigen indien hiertoe 

de noodzaak bestaat. Wijzigingen zullen tijdig aan de leden worden medegedeeld. 

 
 HET BESTUUR 


