
 

Regels voor het gebruik van het tennispark voor/door leden van TVR 
 
a.  Toegangspasje en lidmaatschapbewijs 

1. Een spelend lid van de vereniging heeft twee pasjes, t.w. een elektronisch toegangspasje en het 
label (het lidrnaatschapbewijs): 
1.1. Het toegangspasje wordt éénmalig verstrekt tegen betaling van een borgsom van € 15,--. 
1.2. Aan het begin van elk jaar krijgt een spelend lid een nieuw label. 

2. Om het park binnen te komen is het toegangspasje nodig. De poort gaat alleen open als dit 
pasje door de gleuf van de bij de poort bevestigde scanner wordt gehaald. Bij de toegangsdeur 
van het clubgebouw zit ook zo’n scanner. Door het pasje hier door te halen kunnen de hal, de 
kleedkamers en de toiletten worden betreden. 

3. Een aantal leden heeft een geprogrammeerd pasje dat ook toegang geeft tot de kantine. Als een 
van hen de kantine heeft geopend kunnen andere leden daar ook gebruik van maken. 

4. Als bij het weggaan de toegangspoort dicht is, kan deze geopend worden met de rode knop die 
tegen de zijmuur van het gebouw zit. Bij het verlaten valt de poort automatisch in het slot. 

 
b.  Het reserveren van een baan. 

1. Er kan een vrije baan gereserveerd worden door de labels van een groep van 2, 3 of 4 spelers 
en/of speelsters te plaatsen op het afhangbord onder het gekozen baannummer. Voorwaarde is, 
dat de groep compleet aanwezig is.  

2. Voor enkelspel (2 spelers) is er recht op 30 minuten speeltijd. Bestaat de groep uit drie 
personen, dan is er recht op 45 minuten speeltijd. Voor dubbelspel (4 spelers) bedraagt de 
speeltijd 60 minuten. Als daarna de baan niet door andere leden is gereserveerd, kan er 
doorgespeeld worden. 

3. Op bepaalde tijden is er geen vrij speelrecht. Dan staat er een tekstkaart in de richel van de 
betreffende baan, dat deze is geblokkeerd voor onderhoud, Tos-Klos-activiteiten, toernooi of 
tennisles. 

4. Als er een baan vrij is, dan dienen de labels op de hoogste richel van de gekozen baan geplaatst 
te worden. Op dat moment dient ook de klok van de gekozen baan gezet te worden op een tijd, 
waar de groep recht op heeft. 

5. Als alle banen bezet zijn dienen de labels op de middelste richel van de baan met de langst 
spelenden gezet te worden. Zodra de spelers 30, 45 c.q. 60 minuten hebben gepeeld, dienen 
eerst de labels van de eigen groep op de bovenste richel te worden gezet en dient de klok te 
worden ingesteld.  

6. De labels van de afgehangen leden dienen een richel lager te worden geplaatst. Daarna gaat de 
groep naar de gekozen baan en wordt aan de spelenden kenbaar gemaakt, dat zij zijn 
afgehangen. Pas nadat door spelers van de afgehangen groep de baan is geveegd, kan door de 
nieuwe groep gebruik worden gemaakt van de baan.  

7. Als er meerdere banen bezet zijn en de toegestane speeltijden op hetzelfde moment eindigen, 
dan wordt een groep met enkelspelers eerder afgehangen dan een groep met drie spelers, 
terwijl een groep met dubbelspelers pas als laatste mag worden afgehangen.  

8. Als een of meerdere spelers mee gaat spelen op een baan met enkelspelers, dan worden een 
resp. twee labels gevoegd bij de labels op de bovenste richel en wordt de klok 15 minuten resp. 
30 minuten vooruit gezet. 

 
c.   Baangebruik 

1. De banen mogen alleen worden betreden en worden bespeeld met tennisschoenen! 
2. Voor het betreden van de baan is het gewenst om de voeten te vegen op de rubbermatten om te 

voorkomen dat straatvuil op de banen komt. 
3. Na het spelen dienen de spelers de baan te vegen met het sleepnet. 
4. Bij het verlaten van de baan opnieuw voeten vegen en afstampen op de rubbermat zodat het 

kunstgravel niet meegedragen wordt in het clubhuis. 
 
d.   Gebruik baanverlichting en buitenverlichting 

1. Als er 's avonds in het donker of bij invallende schemer wordt gespeeld, dan kan de 
baanverlichting ingeschakeld worden. In de hal van het clubgebouw zit rechts een paneeltje 



 

met schakelaars met controlelampjes. Boven de schakelaars is aangegeven welke 
baanverlichting kan worden ingeschakeld. Ook kan de terrasverlichting en de verlichting van de 
parkeerplaats worden ingeschakeld. 

2. De laatste speler(s), die de baan verlaat, moet de baanverlichting weer uitdoen. Op de 
baanverlichting zit een schakelklok die de verlichting om 23.00 uur uitschakelt. 

3. De laatste speler, die het park verlaat, dient de terras- en parkeerplaatsverlichting uit te 
schakelen zoals aangegeven in de instructie opgehangen bij het schakelpaneeltje.  

4. Als om 23.00 uur de baanverlichting automatisch wordt uitgeschakeld en de laatste aanwezige 
na 23.00 uur het park gaat verlaten, dan dienen de schakelaars van de banen omgezet te 
worden naar de uitstand, ook al brandt de baanverlichting niet meer. De schakelklok stelt 
namelijk de stroomtoevoer de volgende dag om 16.00 uur weer in. Als de schakelaars  
’s-avonds niet worden omgezet gaat de baanverlichting om 16.00 uur 's-rniddags weer 
branden, ook bij vol daglicht. 
Noot 1.  De schakelaar voor de terras- en parkeerplaatsverlichting is voorzien van een 

vertraging van 10 minuten zodat, nadat de schakelaar is uitgezet, het park kan worden 
verlaten en de parkeerplaats bereikt wordt, terwijl die verlichting nog brandt. 

Noot 2.  De buitenlamp bij de entree werkt op een schemerschakelaar: deze gaat automatisch 
aan als het donker wordt en schakelt automatisch uit bij opkomend daglicht. 

Noot 3.  Op de hoeken van de dakrand van het clubgebouw zijn om veiligheidsredenen aan de 
terraszijde LED-lampen met bewegingsensoren geïnstalleerd. Deze werken 
automatisch. 

 
e.    Gebruik banen bij winterse omstandigheden. 

1. Bij kale vorst zijn de banen bespeelbaar. 
2. Betreden van een besneeuwd veld is niet gewenst. Bij betreding zal ijsvorming ontstaan welke 

zich vasthecht aan de toplaag en daardoor langzamer ontdooit. 
3. Bespelen gedurende de dooiperiode is verboden zolang de vorst niet uit de grond is 

verdwenen. 
4. Onze groundsman bepaalt of er gespeeld mag worden. Hij geeft zijn beslissing door aan de 

beheerder van de website die deze beslissing op de website plaatst. 
 
f.     Introduceren 

1. Ieder seniorlid kan één of meerdere spelers introduceren. De introductiekaartjes zijn 
verkrijgbaar bij de bestuursleden, in de kantine (indien iemand aanwezig) en bij Copy Service. 
De kaartjes kosten € 3,-- per persoon. 

2. Jeugd tot 14 jaar kan gratis worden geïntroduceerd, mits onder begeleiding van een seniorlid.  
 
g.    Openingstijden van de kantine. 

1. Overdag is de kantine open als er leden aanwezig zijn met een geprogrammeerd 
toegangspasje voor de kantine. Is de kantine open, dan kan ieder lid zelf zijn/haar consumptie 
halen en betalen in de "kleine kas". 

2. Het lid dat de kantine geopend heeft, sluit ook af of draagt deze sluiting over aan een ander 
geautoriseerd Iid. 

3. Op maandag en op dinsdag is er 's-avonds vanaf 19.00 uur een barmedewerker aanwezig. Op 
woensdagavond worden de bartaken waargenomen door de tennisgroep, die dan aanwezig is, 
terwijl op donderdagavond (pinda-avond) een vaste barbezetting aanwezig is.  

4. De sluitingstijd is afhankelijk van de aanwezigheid van spelers, maar uiterlijk om 23.30 uur. De 
baanverlichting gaat automatisch uit om 23.00 uur. 

 
h.    Verhuur park 

1. De data en tijden dat het park (of een aantal banen) aan anderen is verhuurd en dus niet voor 
onze leden beschikbaar is, worden tijdig kenbaar gemaakt op het mededelingenbord in de hal 
van het clubhuis. 
Noot 1.  De Stichting Tennispark Einstein is volgens haar statuten verplicht het park incidenteel 

aan derden te verhuren. Dat is ook voor de vereniging geen ongunstig uitgangspunt. 
Door verhuur kunnen mensen kennis maken met de tennissport en met de prachtige 
accommodatie, waarvan gebruik gemaakt wordt. Mogelijk levert dat nieuwe leden op! 


