Algemeen
1. Tennisvereniging PhARO heeft de beschikking over 7 verlichte banen;
2. Vanaf 1 maart tot en met 1 november is het park dagelijks geopend. In de
winterperiode (december, januari en februari) is het park beperkt open (zie website);
Door het bestuur kunnen deze openingstijden worden verruimt of verkleind;
3. De banen zijn op werkdagen toegankelijk van 09.00 uur – 22.30 uur;
4. Op zaterdag en zondag kan vrij gespeeld worden van 09.00 uur - 17.00 uur (zie ook
artikel 10);
5. Juniorleden tot en met 13 jaar mogen op werkdagen uitsluitend van 09.00 – 19.00 uur
tennissen en op zaterdag en zondag van 09.00 – 17.00 uur;
6. Senior dagleden mogen uitsluitend op werkdagen van 09.00 – 18.00 uur tennissen;
7. Senior dagleden mogen wel tennissen buiten deze tijden bij instuiven, toernooitjes
e.d. als dit is vermeld. Juniorleden vanaf 14 jaar en fulltime seniorleden mogen
onbeperkt tennissen;
8. Passende tenniskleding is verplicht;
9. Banen zijn alleen toegankelijk met schoenen die geschikt zijn voor de baansoort.;
10. Het bestuur kan banen reserveren voor onderhoud, training, competitie, toernooien,
tennislessen, verhuur aan derden en andere speciale doeleinden. Dit wordt voor zoveel
mogelijk aangegeven in het digitaal afhangbord, op de verenigingswebsite, in de
Tennisflits en/of op het prikbord in het clubgebouw;
11. Indien een baan in het digitaal afhangbord als niet-bespeelbaar staat aangegeven
mag er niet op de betreffende baan worden gespeeld;
12. Indien het net omlaag is of is weggehaald mag er niet op de betreffende baan
worden gespeeld;
13. Bij vorst, regen, natte en opdrogende gravelbanen mag er niet gesleept of gespeeld
worden. Men dient te wachten tot een gravelbaan droog is d.w.z. totdat er geen
balafdruk meer op de baan te zien is (voor all wheatherbanen gelden specifieke regels);
14. Bij zeer droog weer dienen gravelbanen eerst gesproeid te worden voordat er mag
worden gespeeld;
15. Het is verboden loslopende honden op het tenniscomplex mee te nemen.
Baanindeling en afhangsysteem
1. Afhangen is te allen tijde verplicht, ook als niet alle banen bezet zijn;
2. Het reserveren van een baan kan uitsluitend via uw eigen lidmaatschapskaart.
Afhangen gebeurt via het digitaal afhangbord:
3. Indien uw pas niet werkt, dient u per omgaande contact op te nemen met de
beheerder van het digitaal afhangbord. Om toch te kunnen spelen kunt u bij de bar een
tijdelijke pas lenen tegen betaling van € 2,50 borg;
4. Voor niet aanwezige leden of leden die op een baan aan het spelen zijn kan niet
worden afgehangen.
5. Het digitaal afhangbord is bepalend voor de tijdsaanduiding;
6. De afhangtijd is voor elk lid 30 minuten voor een enkelspel (2 personen) en 45
minuten voor een dubbelspel (4 personen). Bij 3 personen geldt de enkelspel tijd;
7. Lege banen dienen als eerste afgehangen te worden.
8. Indien alle banen bezet zijn moet de baan waarop het langst gespeeld wordt het
eerste te worden afgehangen, dit kan automatisch via de knop ‘eerste vrije baan’ of
handmatig (kijk eerst op het baanoverzicht!) via de knop ‘alle vrije banen’;
9. Indien men zich wil voegen bij twee al spelende spelers dan kan dit doormiddel van de
knop ‘bijdubbelen’, de speeltijd wordt dan verlengd met 15 minuten;
10. Bij extreme drukte is men verplicht te dubbelen;

11. Het is verboden om bij een dubbel af te hangen als twee enkelspellen na elkaar;
12. Indien uw speeltijd verstreken is kunt u op de baan blijven spelen zonder opnieuw af
te hangen totdat iemand u afhangt via het digitaal afhangbord;
13. Als spelers voor de ingestelde tijd de baan verlaten, dient men deze baan als eerste
af te hangen via de knop ‘alle vrije banen’;
14. Les-, competitie- en toernooibanen worden gereserveerd in het digitaal afhangbord;
15. Op de maandagavonden zijn alle banen gereserveerd voor de pasjesavond.
16. Op woensdagmiddagen hebben jeugdleden voorrang.
17. Tijdens de voorjaarscompetitie dient zoveel mogelijk te worden ingehaald op de
daarvoor geplande inhaaldagen. Doordeweeks kan ’s-avonds maximaal 1 baan per avond
worden gereserveerd voor inhalen. Op deze avonden geldt voor de kantine de reguliere
sluitingstijd van 23.00.
18. Tijdens de najaarscompetitie kunnen doordeweeks ’s-avonds maximaal 2 banen per
avond worden gereserveerd voor inhalen. Op deze avonden geldt voor de kantine de
reguliere sluitingstijd van 23.00.
19. Het reserveren van banen voor inhalen moet altijd in overleg met de
competitieleiding geschieden.
20. Uitzonderingen op deze regels kunnen alleen worden gemaakt in overleg met het
bestuur.
Gebruiks- en gedragsregels
1. Tegen betaling van € 2 + € 2,50 borg kunt u, wanneer u de pas bent vergeten bij de
bar een ezelspas lenen zodat u toch kunt afhangen;
2. Loop niet over andere banen. Indien er een bal van u op de andere baan
terechtgekomen is, roep dan “bal over” en uw bal wordt door de spelers van die baan
teruggegooid;
3. Op onze banen is het niet toegestaan betaalde lessen te nemen anders dan van
degene(n) die door het bestuur daartoe gerechtigd is (zijn);
4. Het is verboden om flesjes, glazen en ander afval op de door u bespeelde baan en op
het park achter te laten;
5. Na afloop van het spelen dient de gehele baan volgens de aanwijsbordjes op de baan
gesleept te worden en dient eventueel afval in de vuilnisbak te worden gedeponeerd;
6. Gebruik uw handen voor het bedienen van het scorebord en leun niet tegen het net
c.q. de netpalen;
7. Vloeken of ander grof taalgebruik en het gooien van rackets getuigt van
ongedisciplineerdheid en dit hoort niet op ons park thuis;
8. Alle bestuurs- en commissieleden of leden die bardienst hebben hebben het recht om
corrigerend op te treden;
9. Aanwijzingen van bestuurs- en commissieleden of leden die bardienst hebben dienen
opgevolgd te worden;
10. Ieder lid heeft het recht om van ieder ander lid naleving van dit baanreglement te
eisen. Dit dient wel op een correcte wijze te geschieden.
Introduceren
1. Ieder lid kan op vertoon van zijn/haar lidmaatschapskaart per dag één
introductiepasje kopen om iemand te introduceren;
2. Daartoe dient de introducé door het introducerende lid ingeschreven te worden in het
introductieboek aan de bar. Na betaling wordt een introducépasje ontvangen. De
introducépas dient na afloop van het spelen weer ingeleverd te worden;
3. De tarieven voor introductie bedragen: seniorleden € 7,50 en jeugdleden € 5,00 per

persoon per dagdeel.
4. Ook introducés dienen zich te houden aan het baanreglement.
Sancties
1. Het niet naleven of negeren van het baanreglement kan royering tot gevolg hebben;
2. Het niet opvolgen van aanwijzingen van het bestuur kan royering tot gevolg hebben.
Deze regeling is voor onbepaalde tijd geldig en heeft als citeertitel “Baanreglement
2011”.

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 februari 2011.

