
BAANREGLEMENT  T.C.  DEURNE 2016 
 

Toegang tot de banen. 

 
1. Alleen leden van T.C. Deurne welke hun jaarlijkse financiële 
verplichtingen hebben voldaan, kunnen gebruik maken van de banen. 
Voor het reserveren van de banen is een geldig ledenpasje vereist en 
dienen onderstaande regels in acht genomen te worden. 
Als geen geldig ledenpasje volgens dit reglement is ingescand, kunnen 
de spelers te allen tijde van de banen worden verwijderd. 
 
2. KNLTB pasjes worden verstrekt door de penningmeester na ontvangst 
van de contributiegelden en kunnen in het paviljoen worden afgehaald. 
Bij verlies kan een vervangend ledenpasje worden verkregen tegen 
betaling van € 5,=. Het ledenpasje kan besteld worden bij: 
Annie van Osch, Kasteelhoeve 1 te Deurne tel. : 0493-314706. 
 
Een toegangpasje voor toegang tot de banen, de kleedruimte en toegang 
tot clubhuis (mits bardienst wordt gedraaid) kunnen worden verkregen bij 
Annie van Osch, Kasteelhoeve 1 te Deurne tel. : 0493-314706,  
kosten € 5,=. 
  
3. Op de banen is het dragen van correcte tenniskleding verplicht. Ter 
bescherming van de banen is het dragen van tennisschoenen verplicht en 
is ander schoeisel niet toegestaan. 
 
4. Na iedere speelduur is men verplicht om de banen te vegen,  
ook achter en tussen de speelvelden. Er mag alleen gesleept en 
geborsteld worden als de infill (zand op en in de mat) goed droog is. Dit 
kun je pas constateren als tijdens het slepen van de baan er nagenoeg 
geen infill aan het sleepnet blijft plakken. Blijft er wel veel infill aan het 
sleepnet plakken dan stoppen met slepen, de sleepnet uit kloppen, 
hoopje infill verdelen en de sleepnet terug hangen aan het hek. 
  
De reden hiervoor is dat teveel infill van het speelveld naar de zijkanten 
wordt verplaatst bij het slepen met vochtige infill. Tevens slijten de banen 
sneller als er te weinig infill op de mat ligt. 
  
5. De volgende personen zijn bevoegd controle op naleving van het 
baanreglement uit te oefenen: De groundsman, leden van het bestuur en 
de leden van commissies. 
 
6. In de winterperiode worden de banen in de weekends wanneer er geen 
clubactiviteiten plaatsvinden, om 22:00 uur gesloten. 
 
 



Introducés  
 
7. Introducés, zijn toegestaan te spelen elke dag, wanneer er geen 
clubactiviteiten zijn en er banen vrij zijn. 
 
Voor introducés geldt dat het begeleidend clublid de speeltijd reserveert 
en de introducé een geldig introducépasje heeft. 
Het clublid kan in het bezit komen van een geldig introducépasje door dit 
te kopen in het paviljoen. 
De kaart is gedurende één dag geldig en kost € 4,00. 
 
In de zomerperiode (schoolvakantie) bestaat de mogelijkheid een 
vakantiepasje te kopen. Kosten voor volwassenen € 25,= en € 15,= 
borg voor het pasje, dit bedrag krijgt men na inlevering van het pasje 
terug. Voor jeugdigen tot 17 jaar zijn de kosten € 15,= en € 15,= borg. 
 
 

Baanreservering. 
 
8. Men verkrijgt uitsluitend speeltijd door persoonlijk het geldig 
ledenpasje door de kaartlezer te halen. 
 
9. Zodra het tijdstip van de reglementair gereserveerde speeltijd is 
aangebroken heeft men recht van spelen en wel voor de volgende 
tijddelen: Zie hiervoor de handleiding van het Jiba-afhang systeem. 
 
Baan 4 en 5 worden als trainingsbanen gebruikt op de dagen en uren 
zoals aangegeven in het trainingsschema.  
Dit schema staat reeds in het Jiba afhangsysteem onder overzicht banen. 
 
10. Indien de speeltijd is verstreken, maakt men de baan vrij. Na een 
minimale pauze van 30 minuten, kan men opnieuw een baan reserveren. 
Is er na het verstrijken van de speeltijd een baan vrij en zijn er geen 
andere leden die van de baan gebruik willen maken, dan bent u 
gerechtigd om de baan aansluitend op uw vorige speelperiode te 
reserveren. Wel dient men, conform artikel 4, de baan te vegen en dan 
opnieuw afhangen. 
 
11. Het is niet toegestaan voor leden die deelnemen aan clubactiviteiten, 
(waaronder ook trainingen gerekend worden) ten koste van andere leden, 
voorafgaand of aansluitend aan de activiteiten, nog banen te reserveren. 
(zie punt 9). 
 
 
 
 
 



 
 
 

Baantoewijzing. 

 
 
12. Voor competitiewedstrijden, toernooien en andere  
verenigingsactiviteiten worden door het bestuur naar behoefte banen 
gereserveerd. (zie hiervoor het Jiba afhangsysteem onder 
banenoverzicht) 
 
13. Voor baanonderhoud kunnen één of meer banen, dit ter beoordeling 
van de groudsman, buiten gebruik worden gesteld. 
 
 
Gebruik verlichte banen. 
 
14. Om energiekosten te besparen is men verplicht om bij ingeschakelde 
verlichting allereerst in te hangen op de banen 1 t/m 3, vervolgens 4 en 5, 
en dan pas 6 en 7. 
Als men al aan het tennissen is en één van de banen dichter bij het 
paviljoen komt vrij dan is men verplicht om de banen te vegen en de 
vrijgekomen baan te reserveren.  
De barmedewerker/ster kan de baanverlichting voor de niet bespeelde 
banen vervolgens uitschakelen. Indien de verlichting eenmaal is 
uitgeschakeld, zal deze niet meer dezelfde avond worden ingeschakeld. 
Einde baanverlichting 23.00 uur.  


