BAANREGLEMENT
1. Toegang tennispark en openingstijden
Op ons park kan dagelijks gespeeld worden van 8.00 tot 23.00 uur. Rondom het park
is een hek geplaatst zodat het complex afgesloten kan worden. Degene die het
laatst het park verlaat is verplicht de toegangspoort en de kleedkamers te sluiten.
Het is dus van belang dat u de sleutel (zie punt 3.) bij u heeft.

2. Parkeren, en verlaten van het park
Parkeer zoveel mogelijk op het parkeerterrein. Verlaat het terrein rustig zonder
overlast voor de buren.

3. Sleutel
Om op het tennispark te komen, heeft u een sleutel van het toegangshek nodig. Die
geeft tevens toegang tot de kleedkamers en de toiletten, en kan ook gebruikt
worden voor de poortjes in de hekken om ballen op te halen die over het hek zijn
geslagen.
Deze parksleutel is voor ieder tennislid op vertoon van de lidmaatschapspas
(uiteraard met goedgelijkende pasfoto) te verkrijgen in ons clubgebouw "de Keet"
tegen betaling van € 3,00 borg. Bij beëindiging van het lidmaatschap kunt u tegen
inleveren van de parksleutel dit bedrag terug krijgen.

4. Klokinstructie
Voordat u gaat tennissen moet u met een geldige ledenpas, voorzien van een
recente pasfoto, de baan reserveren door te klokken op het speeltijdenbord. Stel de
klok altijd in op de eindtijd. U wilt bijvoorbeeld om 9.00 uur spelen. Voor elke partij
(enkel of dubbel, vrij tennis of ladder)
heeft u recht om 45 minuten te spelen. U zet dan de klok op 9.45 uur. Dat is dan uw
eindtijd. Zonder te klokken heeft u geen enkel recht om te spelen en dient u op het
eerste verzoek van een andere speler of een toezichthouder van of namens het
bestuur de baan te verlaten.
U neemt een baan die vrij is of waar het langst op gespeeld is en stelt de eindtijd in.
U mag doorspelen totdat er anderen op uw baan geklokt hebben. U kunt geen baan
reserveren als u op een andere baan speelt. Ook dient u op het park aanwezig te zijn
om te kunnen reserveren en óók aanwezig te blíjven om de baan gereserveerd te
houden totdat u gaat spelen.
Elke speler die op de baan staat, dient zijn/haar ledenpasje in het klokbord geplaatst
te hebben.
Uitzondering op de regel om met een geldige ledenpas een baan te reserveren is:
het spelen in competitie verband, de tossavonden, het koffietennis en toernooien.
Tijdens bovengenoemde activiteiten is er een beperkte baan keuze. Voor deze club
activiteiten worden de gereserveerde banen aangegeven op het klokbord, d.m.v. een
Hercules-kaartje “gereserveerd”.
Hou ook rekening met de bezetting van de banen tijdens de lessen.
Lessers dienen hun pas gedurende de les in het klokbord te plaatsen, hetzij bij baan
6 en 7 (als daar de lessen gegeven worden) hetzij in het grote klokbord bij de Keet.

5. Na afloop van uw partij/bij het verlaten van de baan…
Na elke partij is het verplicht de banen opgeruimd achter te laten. Deponeer uw afval
in de daarvoor bestemde afvalbakken.
Ook verzoeken wij u om uw schoenen te vegen op de daarvoor bestemde borstels ,
opdat vervuiling met rood zand van terras en kantine beperkt blijft.

6. Introducé
Om vrienden en kennissen met de tennissport en/of onze vereniging kennis te laten
maken is het mogelijk om als lid van Hercules een introducé mee te nemen.
Daarvoor dient u dan een dagkaart te kopen; deze is te krijgen in het clubgebouw
“de Keet” gedurende de openingstijden, eventueel dus voorafgaand aan de dag van
introductie. Voor volwassenen zijn de kosten €3,- en voor de jeugd (t/m 16 jaar)
€1,50. Ook voor introducés is dit baanreglement van toepassing.
Een introducé dient steeds in het gezelschap te zijn van het Herculeslid die
hem/haar geïntroduceerd heeft.

7. Schoenen en kleding
Op de banen zijn tennisschoenen en gepaste kleding verplicht. “Gewone”
loopschoenen zijn niet toegestaan.

8. Verlichting
De lichtknoppen voor de banen 1 t/m 5 bevinden zich onder de luifel van de kantine
en voor de banen 6 en 7 aan de lichtmast naast baan 6.
Wilt u de lampen aandoen doe dit dan niet voor alle banen tegelijk (en uiteraard niet
voor onbespeelde banen). Er moet enkele minuten tussen zitten. De lichten van de
banen gaan vanzelf uit. Er gaat dan een zoemer af en heeft u nog ongeveer 1 minuut
om de knop in te drukken om het licht te laten branden. Als het licht eenmaal
uitgegaan is duurt het ca. 20 minuten voordat deze weer aan kunnen.

9. Weersomstandigheden
Als er bij hevige regenval kortstondig plassen op de banen komen te staan, dan wel
onder winterse omstandigheden winter-neerslag blijft liggen, is het verboden –mede
voor eigen veiligheid- om niet (door) te spelen. In geen geval is het toegestaan om
de plassen c.q. sneeuw, hagel, ijzel of rijp te verwijderen; de neerslag moet vanzelf
volledig weggetrekken.
Tevens is het voor een ieder verboden -voor eigen veiligheid- om zich op de banen
te bevinden bij onweer in de directe of nabije omgeving.
Het kan voorkomen dat de banen tijdelijk gesloten worden in verband met opdooi of
andere (weers)omstandigheden. Dit wordt dan met een bord op het toegangshek
aangegeven.

10. Eigen risico van bezoekers / gebruikers van de
accommodatie
Onder alle omstandigheden is aanwezigheid op het park en gebruik van de banen
op eigen risico.

11. Onduidelijkheden
In situaties waarin dit baanreglement geen of onvoldoende duidelijkheid geeft,
wordt een beroep gedaan op aanwezige bestuurs- en commissieleden en uw
sportiviteit. Bij blijvende geschillen beslist uiteindelijk het bestuur.
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