Parkreglement
1.

Alle leden, introducés en andere gebruikers van ons park dienen zich te houden aan de regels en
reglementen van het Huishoudelijk Reglement (zie www.tcblerick.nl).
Het is tijdens competitie en toernooien alleen toegestaan in originele tenniskleding te spelen; ten
aanzien van het voeren van reclame op tenniskleding is men gehouden aan algemene door de KNLTB
voorgeschreven regels.
Aanwijzingen van bestuursleden, park- en clubhuiscommissarissen, competitieleiders en
onderhoudspersonen dienen te worden opgevolgd.
Competitiewedstrijden, toernooien, lessen en trainingen hebben in deze volgorde voorrang op vrij
tennis.
Men is verplicht gebruik te maken van het “Digitaal Afhangbord”. Zie Reglement baanreservering.
Op de banen mag niet worden gerookt. Ook mag geen kauwgom en ander afval op de baan worden
gegooid.
Het is verboden om fietsen, brommers, trapauto’s, steps e.d. op het park te gebruiken.
Honden zijn in het clubgebouw niet toegestaan en op het park alleen indien kort aangelijnd en niet
storend voor spelers of publiek.
Balspelen – ook tennis – zijn op het terras en de paden – ook voor kinderen – verboden.
De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor blessures die men op het park oploopt, noch voor
vermissing of vernieling van eigendommen.
Bestuursleden, park- en clubhuiscommissarissen kunnen beslissen, dat onder bepaalde omstandigheden
van bovenstaande regels mag worden afgeweken.
Bij het overtreden van deze regels kan het recht op spelen worden ontzegd.
Het park is in principe het hele jaar geopend, behalve tijdens perioden van (nacht)vorst en opdooi.
Gebruik tennisbanen tijdens en vlak na een periode met temperaturen van 0 °C of lager (dus
vorst) is alleen toegestaan indien er duidelijk sprake is van droge banen en geen ijsvorming en
gladheid te bespeuren is. Dus ook niet bij een temperatuur net boven 0 °C en duidelijk nog
opdooi van ijs/sneeuw..
De zomerperiode loopt van 1 april tot 1 oktober; de winterperiode van 1 oktober tot 1 april.
Gedurende het hele jaar kan men met de (meest recente) ledenpas toegang krijgen tot de hal,
kleedlokalen, douches en toiletten van het clubhuis, ook als het horecadeel van het clubhuis gesloten is.
In de winterperiode is het horecadeel van het clubhuis alleen geopend tijdens georganiseerde
activiteiten.
Onder bepaalde omstandigheden kan van artikel 16 worden afgeweken.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Reglement baanreservering (via digitaal afhangbord of via KNLTB Club app)
1.

Via het touchscreen (aanraakscherm) in de hal van het clubhuis kan men een baan reserveren met de
ledenpas (of een uitgereikte tijdelijke pas). Instructie staat op een kaart bij het scherm. Toegang tot de
clubhuishal is mogelijk via een pasjeslezer bij de buitendeur.
Reserveer zo veel mogelijk op banen die nog niet bezet zijn of waarop al langer dan 45 minuten is
gespeeld.
Verzoek nooit aan spelers om de baan te verlaten als er nog andere banen vrij zijn.
Men mag slechts spelen op de baan en de tijd waarvoor men heeft gereserveerd. Afhangen is mogelijk
met een geldig pasje.
Reserveren via KNLTB club app: het is mogelijk om tot 5 dagen van tevoren een tijdstip (45
minuten) te reserveren. Hiervoor heeft men een wachtwoord voor internet verkregen. Via de KNLTB
club app kan er naar de baanbezetting op elk moment worden gekeken en tevens worden gereserveerd
voor een beperkt aantal banen. De reservering dient, door alle spelers (2 of 4 aangemelde via app), 5
minuten voor aanvang van de reserveringstijd, te worden bevestigd in het clubhuis (anders vervalt de
reservering). Hiervoor pasjes door de lezer halen en kiezen voor bevestigen reservering.
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Spelregels (fair-play) afhangen via Afhangbord
1.

Reservering via internet: het reserveren via internet betekent dat je gegarandeerd op het tijdstip dat je
wenst 45 minuten kunt gaan spelen. Het kan echter zijn dat je op het moment van bevestigen bij het
Afhangbord toch een andere baan kiest dan de gereserveerde omdat de baan waarop gereserveerd is
bezet is en er een andere baan leeg ligt. Omdat te kunnen doen kan een van de gereserveerde spelers
afhangen voor bevestigen internet reservering en daarna kiezen voor wissen (rode knop als pas er
doorheen gehaald is). Je kunt dan een andere baan inhangen en hoef je niet de spelers op de eerder
gereserveerde baan te verwijderen (wat vaker ergernis opgeleverd heeft). Laten vervallen van de
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reservering kan ook als men tot 5 minuten voor aanvang reservering wacht (reservering vervalt dan) en
dan een andere baan inhangt.
Inhangen via Afhangbord in de hal: als er 4 personen zijn die gaan spelen dan ook alle 4 op dezelfde
baan en tijdstip inhangen. Het is niet toegestaan om 2 tijden achter elkaar in te hangen met telkens 2
personen (van de 4) en toch te gaan dubbelen (hiermee zou je 1,5uur kunnen spelen met 4 hetgeen
uiterst onsportief is bij drukte). Het is helaas niet vanuit het systeem te blokkeren omdat het in principe
mogelijk is 2 verschillende groepen na elkaar te laten spelen. We rekenen op ieders eerlijkheid om, in
het bijzonder bij drukke avonden, op een juiste wijze af te hangen en geen anderen te duperen.

Reglement gebruik tennisballen
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Tennisballen worden door de vereniging ter beschikking gesteld. Ook bij zogenaamd vrij tennis. In
de hal van het clubhuis liggen ballen.
Per baan mogen slechts drie (bij dubbelen 4) ballen worden gebruikt. De ballen kunnen uit de daarvoor
bestemde ballenbak worden genomen of worden anderszins vanuit de bar verstrekt.
De ballen blijven het eigendom van de vereniging, mogen niet worden meegenomen, noch worden
gebruikt in de hal of tegen de muur.
Voor het oefenen tegen de oefenmuur zijn oude ballen te gebruiken.
Als een bal buiten de baan en/of het hekwerk wordt geslagen, is men verplicht deze onmiddellijk te
halen of te zoeken. Blijft de bal onvindbaar, dan moet dat worden gemeld bij de barbediende, die voor
aanvulling zorgt.
De ballen moeten na het spelen niet op de baan blijven liggen, maar moeten in de ballenkist worden
teruggelegd, respectievelijk ingeleverd.
Het komt helaas voor dat er meer ballen meegenomen worden naar de baan en niet teruggelegd zodat er
banen vrij zijn en er geen ballen meer zijn (let op dat als je met 2 of meer man ballen meegenomen hebt
dat je dan het teveel teruglegt in de bak). De kwaliteit van de ballen wordt in de gaten gehouden en er
worden altijd voldoende goede ballen neergelegd. Het is niet de bedoeling dat men ballen meeneemt of
de goede ballen ruilt voor oudere die men bij zich heeft.

Reglement baanverlichting
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Het reserveren van banen met gebruik van baanverlichting geschiedt volgens het Reglement
baanreservering.
De baanverlichting mag alleen aan en uit worden gemaakt door leden. Wel letten op de juiste
gebruikswijze! Handleiding bij de knoppen in de kelder.
Er mag alleen van de baanverlichting gebruik worden gemaakt indien er ten minste 4 leden (willen)
spelen. Op avonden dat er geen kantinedienst aanwezig is kan er door leden zelf de verlichting worden
aangemaakt. Eis is dat er alleen verlichting aangaat als er minimaal 4 leden spelen. Denk aan het
uitdoen bij het verlaten van de baan of ervoor zorgen dat nog spelende leden weten dat zij het moeten
doen.
Instructies voor het aandoen van de verlichting is te vinden bij de knoppen. De linker 2 schakelaars zijn
voor baan 1, 2 en 3 en de meest rechtse voor baan 4,5,6 (er is een tussentijd van 5 minuten vertraging
voor de lampen van elke schakelaar na inschakelen). Baan 4,5,6 alleen aan te maken als 1,2,3 al
aangemaakt is.
Op zaterdagen en zondagen wordt de baanverlichting niet aangemaakt, tenzij er kantinedienst
aanwezig is zoals bij competitie en toernooien.
Behalve bij georganiseerde activiteiten mag de baanverlichting niet na 23.00 uur worden gebruikt.
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Ieder lid is gerechtigd niet-leden te introduceren, echter alleen onder de volgende voorwaarden:
Degene, die introduceert, dient zelf met de introducés te spelen.
De introducés en degene die introduceert, dienen zich gezamenlijk te melden bij de barbediende ter
registratie en betaling van het verschuldigde introductiegeld. Als er geen barbediende aanwezig is, moet
men de introductie melden bij de penningmeester en het introductiegeld overmaken op rekening van de
club.
Het introductiegeld bedraagt per dag of gedeelte daarvan:
€ 5,- per persoon voor senioren;
€ 2,50 per persoon voor junioren.
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Bij drukte mogen er geen introducés worden geaccepteerd. Degenen, die al voordien geïntroduceerd
waren behouden op die dag hun recht van spelen.
Bestuur, commissarissen of bardienst hebben het recht een introductie te weigeren.
Vanaf de tijd dat men geïntroduceerd is heeft de geïntroduceerde dezelfde speelrechten en plichten als
een gewoon lid van TC Blerick.
Binnen dezelfde dag kan de geïntroduceerde daarom ook één of meer malen het park verlaten zonder
opnieuw weer het introductiegeld te moeten betalen.
Degene die introduceert, dient de introducés op de hoogte te stellen van de bij TC Blerick geldende
speel- en gedragsregels.
Degene die introduceert blijft verantwoordelijk voor een juiste gang van zaken als bovenvermeld, en ook
voor een correct gedrag, kleding en schoeisel van de door hem (haar) geïntroduceerde.
Niet nakomen van de hier gestelde regels kan betekenen:
a) dat degene die introduceerde in het vervolg niet meer mag introduceren;
b) dat degene die geïntroduceerd werd(en) in het vervolg niet meer geïntroduceerd mag (mogen)
worden.
Bestuursleden, park- en clubhuiscommissarissen kunnen beslissen, dat onder bepaalde omstandigheden
van bovenstaande regels mag worden afgeweken.
Niet-leden die zonder introductie door een lid willen tennissen, kunnen een baan huren (als er
voldoende banen vrij zijn en het naar verwachting niet druk wordt binnen 1½ uur) tegen betaling van
€ 10,-- voor maximaal 1½ uur (betaling aan de bar of aan een aanwezig lid die dit kan afdragen aan de
bar of aan de penningmeester op een later tijdstip).
Introductie en verhuur van banen is bedoeld voor incidenteel gebruik. Per jaar is slechts een beperkt
aantal keren introductie of verhuur aan dezelfde persoon mogelijk.

