Tennisclub Nedlloyd
BAANREGLEMENT TC NEDLLOYD en NSRLT
1. Regels met betrekking tot de verlichting:
a. De verlichting op de Nedlloyd banen mag alleen aan en uit worden
gedaan door Nedlloyd leden.
b. De verlichting op de NS banen mag alleen aan en uit worden gedaan
door NS leden.
2. Bij volledige bezetting van de banen hebben Nedlloyd leden voorrang bij het
bespelen van de Nedlloyd banen. Idem voor NS leden op de banen van NS.
3. Indien een Nedlloyd lid op een NS baan speelt en niet door een NS lid is
geïntroduceerd dient deze op verzoek van NS leden, die de baan willen
betreden, de baan uiterlijk na tien minuten te verlaten. Voor NS leden geldt
hetzelfde bij het spelen op Nedlloyd banen.
4. Het is verplicht uw ledenpas (KNLTB of dagledenpas) bij het betreden van de
banen bij u te hebben.
5. Het gemixed tennissen door Nedlloyd leden samen met de NS leden is
toegestaan. Tijdens het zomerseizoen van 1 april tot 1 november gelden voor
het bezoekend lid de introductieregels van de vereniging waar hij of zij op
bezoek is, dit met uitzondering van de financiën.
6. Leden van beide verenigingen die introducé’s van buiten willen inviteren,
mogen alleen gebruik maken van de eigen baansoort.
7. Het is verboden zonder eerst de schoenen grondig te reinigen van baansoort
te wisselen.
8. Het is verboden om artikelen die scherp of hoekig zijn op het kunstgras te
plaatsen.
9. Op de tennisbanen is het verboden te roken of kauwgom achter te laten.
10. Het is verboden glazen, flessen of andere breekbare artikelen op de banen
mee te nemen.

11. Het is verplicht om schoeisel te dragen geschikt voor het type baansoort
waarop u gaat spelen. De standaard tennisschoen is geschikt voor beide
baansoorten. Schoenen met veel profiel, zoals atletiekschoenen of speciale
kuntsgrasschoenen e.d. zijn niet toegestaan op de gravelbanen.
12. Het is verboden om de kunstgrasbanen te besproeien, ook niet bij zeer warm
weer. Het is verplicht wanneer de gravelbanen te droog zijn deze te
besproeien alvorens te gaan spelen.
13. Regels met betrekking tot het slepen van de banen en het gebruik van de
banen bij bepaalde weersomstandigheden:
a. Het is verboden de gravelbanen te betreden indien deze te vochtig zijn,
vorst aanwezig is en tijdens de maanden die buiten het zomerseizoen
vallen. Desgewenst kan de periode bij goede weersomstandigheden ná 1
november verlengd worden met toestemming van het bestuur of het
commissielid die belast is met het baanonderhoud. Zodra de netten zijn
verwijderd mogen de banen niet meer worden betreden.
b. Na elke partij dienen de gravelbanen zorgvuldig te worden gesleept.
c. Het is verboden de grasbanen van NS te betreden wanneer na een
lange vorstperiode de bovenlaag al ontdooid is maar de vorst nog in de
grond zit. Tijdens deze periode zullen de netten omlaag worden gehaald.
d. Na elke partij op de grasbanen dienen deze zorgvuldig gesleept te
worden. LET OP! Sleep van plekken waar te veel zand ligt naar plekken
waar het zand vandaan is gekomen.
14. Op aanwijzing en/of met toestemming van een bestuurslid van beide
verenigingen kan ten aanzien van de eigen banen van bovenstaande regels
worden afgeweken (met uitzondering van punt 7 t/m 13).
15. Aanwijzigingen van een bestuurslid van beide verenigingen met betrekking tot
de eigen banen afwijkend van de baanreglementen zoals hierboven
beschreven dienen te worden opgevolgd (met uitzondering van punt 7 t/m 13).
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