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In dit baanreglement wordt verstaan onder: 
● De club:     Tennis&Padelclub Hardenberg (TPCH)  
● Sportpark:    Sportpark De Boshoek 
● De Match:    Bar/ Horecagedeelte van de accommodatie 
● De statuten:     De statuten van de club 
● Het bestuur:     Het bestuur van de club 
● De leden:     Zij die conform art. 4 van de statuten zijn toegelaten tot 

de club 
● BRS:     Baan Reservering Systeem of Digitaal afhangbord 
● TC:     Toernooi-commissie/-leiding 
● JC:     Jeugdcommissie/-toernooileiding 
● Seizoen :    1 januari tot en met 31 december binnen een 

                                                                                      kalenderjaar 
● Reserveringsronde:    30 minuten tussen elk heel- en half uur in 
● Juniorenbanen:    Baan 3 en 4 

Openstelling van de banen en clubhuis 
a. De banen zijn in het algemeen het gehele jaar door te bespelen; 
b. Het tennispark is gedurende het hele jaar geopend van 8:30 tot ca. 24:00 uur;  
c. De Match is van maandag tot vrijdag geopend van 9:00 uur tot 23:00 uur. In de weekend gelden 

afwijkende openingstijden afhankelijk van de bezetting van de banen van 9:00 uur tot 17:00 uur; 
d. Indien van toepassing kan de verlichting op de banen aangezet worden van zonsondergang tot tot 

23.30 uur, ook als De Match gesloten is;  
e. In geval van: “evenementen, competities, toernooien, feestdagen en vakanties”, kan afgeweken 

worden van bovengenoemde tijden;  
f. Bij bijzondere omstandigheden kunnen de banen tijdelijk gesloten worden, ofwel niet beschikbaar 

gesteld worden. (zie verderop in het reglement) 

Speelgerechtigd zijn 
a. Alle leden die in het bezit zijn van een geldige KNLTB-ledenpas van TPC Hardenberg voor het 

betreffende seizoen; 
b. Introducés tijdens de openingsuren van De Match, met uitzondering van maandag tot en met 

donderdag vanaf 19:00 uur; op deze avonden hebben leden ten allen tijde voorrang; 
c. Huurders van een binnen- of buitenbaan; 
d. Deelnemers van toernooien en andere evenementen voor en/of door T.C. Hardenberg 

georganiseerd. 



Reserveren van de banen 

Gebruik “ledenpas” 

Algemeen: 
a. Het gebruik van de ledenpas\lidmaatschap of identiteit is strikt persoonsgebonden, het is dus niet 

toegestaan de ledenpas of identiteit van een ander lid te gebruiken; 
b. Op het park, bij de entree van het clubgebouw, hangt het BRS waarop: 

a.  te zien is welke banen beschikbaar zijn om vrij op te tennissen; 
b. een baan gereserveerd kan worden; 

c. Het is de bedoeling dat er persoonlijk een baan gereserveerd wordt. Het is dus verplicht om met 
minimaal één speler op het park aanwezig te zijn als je een baan reserveert voor 30 minuten en 
minimaal met twee spelers voor 60 minuten reserveren; 

d. Mocht de wachttijd dermate lang zijn, dan dient er zoveel mogelijk gedubbeld te worden; 
e. Alle op de baan aanwezige spelers moeten met hun eigen lidmaatschap voor die partij hebben 

afgehangen; 
f. Met 2 of 3 personen mag 30 minuten achtereen gespeeld worden, met 4 personen mag dat 60 

minuten achtereen zijn; 
g. Als er 4 leden op de baan staan en maar 2 of 3 leden van die partij hebben gereserveerd, mag die 

partij na 30 minuten i.p.v. 60 minuten van de baan gehaald worden; 
h. Indien alle banen bezet zijn, kan men een baan reserveren aansluitend op een baan die bezet is. 
i. Wanneer er vrije banen zijn is het toegestaan om deze maximaal 10 minuten voor aanvang van 

een eerstvolgende reserveringsronde in gebruik te nemen; 
j. De volgende activiteiten krijgen voorrang: De TC en JC zijn bevoegd om tijdens competities, 

activiteiten en toernooien banen te blokkeren voor “vrij spelen”. Deze extra reserveringen worden 
door die commissies in het BRS vastgelegd.  

k. Bij langdurende toernooien (week of langer), zoals clubkampioenschappen, het “Open Toernooi”, 
en competitiedagen zullen er mogelijkerwijs in de avonduren geen banen vrij zijn voor vrij 
tennissen. Tijdens andere toernooien en activiteiten zal er naar gestreefd worden tenminste één 
baan voor vrij tennis beschikbaar te houden; 

l. Alle trainingsuren worden in principe ook vastgelegd in het BRS; 
m. Tennisles geldt als speeltijd. Het is niet toegestaan om voor of tijdens het lessen al af te hangen 

voor vrij tennissen direct aansluitend; 
n. Leden die nog niet gespeeld hebben gaan bij reservering voor op leden die reeds in de voorgaande 

tijdsperiode gespeeld hebben; 
o. Gedurende het zomerseizoen zijn de binnenbanen “buiten gebruik”, met uitzondering van 

omstandigheden waarin  de buitenbanen onbespeelbaar zijn en noodgedwongen uitgeweken 
moet worden naar binnen voor: tennisles of -training, competitie en toernooien. (zie verderop in 
het reglement) 

Juniorleden: 
a. Mogen alle banen tot 18.30 uur reserveren. 
b. Na 18.30 uur hebben seniorleden voorrang op alle banen m.u.v. de juniorbanen.  
c. Baan 3 en 4 zijn benoemd als juniorbanen, na 18.30 uur mogen alleen deze banen door juniorleden 

worden gereserveerd.  
d. Een gereserveerd blok mag altijd worden uitgespeeld. 
e. In geval van evenementen en toernooien vervalt het reserveringsrecht van junioren vanaf 18:30 

uur op de juniorbanen. 
 

Juniorleden spelend met seniorleden: 
a. Junioren spelend met een seniorlid mogen na 18.30 uur van alle banen gebruik maken. 

 



Seniorleden: 
a. Mogen op alle dagen op alle banen tot sluitingstijd reserveren; 
b. Seniorleden dienen pas te reserveren op de juniorbanen wanneer alle voor hen bestemde banen 

bezet zijn. 
b. Na 18.30 uur hebben juniorleden voorrang op seniorleden op de aangestelde juniorbanen. 
c. Een gereserveerd blok mag altijd worden uitgespeeld. 
d. In geval van competities, evenementen en toernooien, kan het reserveringsrecht vervallen.  

Introducees: 
a. Introducees kunnen alleen spelen tijdens openingstijden van De Match; 
b. Een introducé mag niet meer dan driemaal geïntroduceerd worden; 
c. De introductie geldt voor één reserveringsronde; 
d. Introducees mogen alleen tennissen als de drukte op de banen dit toelaat; (in overeenstemming 

met hiervoor gestelde omtrent introducees) 
e. De gegevens van de introducé moeten vooraf online worden geregistreerd op de daarvoor 

bestemde webpagina. (ga naar kennismaken-met-tennis-of-padel) 
f. Alle normale regels zoals inschrijfreglement, tenniskleding etc. gelden ook voor introducees; 

Het BRS vermeldt welke banen zijn gereserveerd/geblokkeerd vanwege: 
a. Individuele trainingen; 
b. Teamtrainingen; 
c. Competitiewedstrijden en toernooien; 
d. Tossen (hiervoor geldt een maximum van 6 banen) en evt. verhuur (max. 2 banen); 
e. Groot onderhoud; 
f. Klimatologische omstandigheden als storm, (invallende) dooi, e.d.  

Gedrag en Gebruiken 

Algemeen 
a. Roken in de kleedruimtes en de Match is verboden; 

b. Berg uw waardevolle spullen goed op. Bij diefstal is TPC Hardenberg niet aansprakelijk. Bij 

constatering van diefstal zal de politie ingeschakeld worden; 

c. Een clublid is hoofdelijk aansprakelijk voor schade of een vernieling die hij of zij aanricht; 

d. Er wordt geen alcohol geschonken aan: Jeugdleiders, trainers en andere begeleiders van de 

jeugd tijdens de uitoefening van hun functie, en als zijn fungeren als chauffeur bij vervoer van 

spelers; 

e. Zonder toestemming van het bestuur mogen op de banen geen tennislessen worden gegeven 

door anderen dan de door het bestuur aangestelde tennisschool of train(st)ers. 

Voor de wedstrijd en vrij spel 
a. Als je je tegenstander niet kent, stel je dan aan hem voor; 
b. Wens elkaar vooraf  succes en/of een prettige wedstrijd toe; 
c. Als je een officiële wedstrijd speelt, meld je je een kwartier voor aanvang bij de wedstrijdleiding; 
d. Als je de baan op wil gaan, open dan niet ongecontroleerd hekken achter en/of naast spelers op 

aangrenzende banen. Wacht eerst tot de spelers een punt hebben afgemaakt en loop dan rustig 
door het hek de baan op; 

e. Wacht tevens tot de spelers een punt hebben afgemaakt alvorens dicht langs het hek, achter en 
naast een baan, te lopen; 

Tijdens het spel 
a. Zorg tijdens het spel dat je niet te hard praat en lacht, waardoor je andere spelers kunt storen; 

http://tchardenberg.nl/kennismaken-met-tennis-of-padel


b. WEES SPORTIEF, dat wil zeggen dat je je zuiver aan de puntentelling houdt en eerlijk bent of een 
bal in of uit is; 

c. Loop niet over een baan waarop gespeeld wordt gedurende een slagenwisseling, ook niet dicht 
langs het hek; 

d. Als de bal tijdens het spelen op de andere baan komt, wacht dan tot het spel op die baan stil ligt 
en vraag dan om de bal. Diegene die de bal terugspeelt zorgt ervoor dat de bal rustig wordt 
teruggeslagen/gerold naar de vrager; 

e. Het spreekt voor zich dat vloeken, schreeuwen, ruzie maken en met je racket smijten niet bij tennis 
horen. 

Na het spel 
a. Als je hebt gewonnen, bedank je je tegenstander voor het spel en wens je hem meer geluk/succes 

in zijn volgende wedstrijd; 
b. Het is gebruikelijk, bij een officiële wedstrijd, dat de winnaar de verliezer een drankje aanbiedt; 
c. De verliezer daarentegen feliciteert de winnaar; 
d. Overdag sleep je na afloop van vrij spelen of een wedstrijd de baan niet. Alleen de laatste spelers 

op de dag dienen de baan te slepen. Verwacht je dat er niemand na je komt tennissen, pak dan 
het sleepnet en sleep volgens de instructie zoals aangegeven op de baan. 

Behoud van de banen 

Gebruik banen 
a. Er mag niet gespeeld worden op de banen: 

a. Als er sneeuw op de baan ligt; 

b. Als er sprake is van ijzel; 

c. Bij temperaturen beneden -10 graden Celsius; 

d. Bij opdooi na een periode van strenge vorst; 

e. Wanneer de netten omlaag zijn 

b. Het is verboden om sneeuw te verwijderen met sneeuwschuivers. 

c. Het is verboden om overtollig water te verwijderen met sponzen, bezems/trekkers, en/of de 

veegmatten; 

d. Ook mag tijdens regen of vlak erna, als de banen nog nat zijn, niet geveegd worden. 

Onderhoud banen 
a. Het verrichten van werkzaamheden op eigen initiatief door leden aan de banen, zonder 

toestemming van de baancommissie, is ten strengste verboden; 

b. Wordt er tijdens het gebruik van de tennisbanen of accommodatie geconstateerd dat iets kapot 

is of niet naar behoren werkt, dan wordt dit doorgeven aan een van de bestuursleden van de club 

of de stichting, of medewerkers van De Match.  

c. 2-Wekelijks worden de banen, indien nodig,  door de onderhoudsploeg voorzien van nieuw 

instrooisel om de dekking op peil te houden; 

d. Tevens worden minimaal 2-wekelijks door de onderhoudsploeg de banen geveegd, met een 

specifieke techniek, om de verdeling van de toplaag evenredig over de gehele baan te houden; 

e. Periodiek worden de banen indien nodig bestreden tegen mos- en algenaanslag; 

f. In de winterperiode worden banen zoveel mogelijk bladvrij gehouden 



Kledingvoorschrift 

Kleding 
a. Het dragen van tenniskleding is verplicht;  

b. Zwemkleding of soortgelijke outfit is niet toegestaan; 

Schoeisel 
a. Betreding van de banen is alleen toegestaan met tennisschoenen met inwendig profiel en 

zonder scherpe randen aan de zool; 

b. Niet toegestaan zijn: 

a. Vuile schoenen met modder, gravel en ander niet bij de baansoort horend vuil; 

b. schoenen met stalen of plastic, al dan niet afschroefbare, noppen; 

c. Schoenen met een grof uitwendig profiel, zoals hockeyschoenen; 

Veiligheid en Hygiëne 
a. Glazen flessen en drinkglazen mogen niet de baan op; 

b. Papier, plastic, zakken, peuken en etensresten horen in de daarvoor bestemde afvalemmers. Dit 

geldt zowel op de baan als op het park; 

c. Over de hekken klimmen is niet toegestaan.  

d. Skaten (skateboards, in-line skates of skeelers) is niet toegestaan binnen de hekken van het 

tennispark;  

e. Voor fietsers geldt dat je mag fietsen tot aan de fietsrekken op het park; 

f. Parkeren van de auto’s en ander gemotoriseerd vervoer is toegestaan in de vakken van de “eigen 

parkeerplaats” van de club en op de centrale parkeervoorziening van het sportpark; 

g. Op het sportpark nabij de ingang van het tennispark bevindt zich een AED; 

h. Achter de bar in de Match bevindt zich een EHBO-kist;  

i. De honden mogen alleen aangelijnd supporteren. Honden zijn niet welkom  achter de bar of in 

de kleedkamers. 

j. Verder worden de apparaten in het clubhuis niet gebruikt voor zelf meegebracht eten. 

Verhuur materialen padel 
a. Het is niet noodzakelijk om direct te investeren in Padel. Bij de bar kunnen rackets en ballen 

geleend worden tegen een geringe vergoeding;  

b. Betalingen moeten vooraf gedaan worden aan de bar; 

c. Per verloren bal wordt achteraf €2,- extra in rekening gebracht; 

d. Er wordt verwacht dat het materiaal en dat het gebruikt wordt waar het voor bedoeld is. Bij 

oneigenlijk gebruik kan tot uitsluiting van leengebruik worden besloten. 

Gebouw 
a. Bij betreden van het gebouw graag eerst de voeten vegen. Bij de ingangen zijn borstels en 

roosters aanwezig. 

b. Na gebruik van de douches de vloer droog vegen met de trekkers die aanwezig zijn;  

c. Neem tassen bij voorkeur niet mee het clubhuis in, maar parkeer deze zoveel mogelijk in de hal 

of kleedkamer; daarmee voorkomen we obstakels en struikelgevaar. 



Verlichting 
a. Het gebruik van de verlichting op de banen kost veel energie, dus laat deze niet onnodig lang 

branden. Schakel in ieder geval terug naar “de loopstand”; 

b. De bediening van de verlichting bevindt zich in de hal en in de kantine; Lees uitvoerig de 

bedieningsinstructies; 

c. Slechts één keer drukken om lamp uit of aan te zetten. 

d. Er zit een vertragingsmechanisme in het verlichtingssysteem, nadat het systeem is uitgezet, 

zodat het park veilig verlaten kan worden.  

Gebruik binnenbanen 
a. Gedurende het zomerseizoen zijn de binnenbanen “buiten gebruik”, met uitzondering van 

omstandigheden waarin  noodgedwongen uitgeweken moet worden. 

b. Van de binnenbanen mag gebruik gemaakt worden, indien: 

a. De buitenbanen onbespeelbaar zijn door weersomstandigheden; 

b. De binnenbanen niet verhuurd zijn; 

c. Geen competitie- of toernooiwedstrijden uitwijken naar binnen; 

c. Indien de buitenbanen onbespeelbaar zijn en de binnenbanen beschikbaar voor “vrij spelen”, 

geldt dat 2 banen voor training/les beschikbaar zijn en 1 baan rest voor recreatief tennis; 

d. Als er geen training, competitie of toernooi is, zijn alle 3 banen eventueel beschikbaar tijdens de 

zomerperiode. 

Algemeen 
a. Het bestuur is bevoegd om het baanreglement aan te passen. Het meest recente baanreglement 

hangt in de entree van het clubgebouw en op de website. 

b. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

c. Als er zaken anders of beter geregeld zouden kunnen worden, meld dit dan aan de betreffende 

commissie en/of iemand van het Bestuur. 


