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Baanreglement 
 
Van: Bestuur TV Het Wooldrik 
Aan: Leden TV Het Wooldrik  
Laatste wijziging: 22 september 2021 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
In dit baanreglement regelen we zaken die direct te maken hebben met het gedrag op de tennisbaan. De uitgangs-
punten voor het gedrag op de baan staan beschreven in de gedragsregels van de KNLTB: 
 

• Reglement Fair Play KNLTB 

• Tennisspelregels 2021 KNLTB 

• Competitiereglement 2021 KNLTB 

• Toernooireglement 2021 KNLTB 

• Algemene gedragscode KNLTB 

• Gedragscode voor de begeleider KNLTB 

• Gedragscode voor de tennis- en padelouder KNLTB 

• Gedragscode voor de verenigingsvrijwilligers KNLTB 

 
De gedragsregels van de KNLTB maken onderdeel uit van dit baanreglement. 
 
Verder hebben we de volgende regels: 

• Gebruik van de banen is voorbehouden aan de leden en hun introducés (zie de website voor de precieze regeling). 

• Niet-leden kunnen gebruik maken van een dagpas. Je kunt met een dagpas afhangen via het afhangbord in de 
kantine. Je kunt een dagpas kopen bij de kantinebeheerder. Let op! De kantine is beperkt geopend. 

• Je mag en moet de baan uitsluitend slepen als deze droog is. Test dit door te kijken of er infill (fijne gravel) in het 
profiel van je schoen blijft hangen. Is je schoenzool schoon dan mag en moet je slepen. Sleep van buiten naar 
binnen, dus niet strook voor strook. 

• Je stalt je fiets in of bij de fietsenstalling, niet bij de banen. 

• Je parkeert je auto op de openbare parkeerplaats buiten de omheining, inrit aan de Tegelerweg. 
 

Je mag de banen gebruiken onder in acht neming van deze volgorde van prioriteiten: 

• Onderhoud door de groundsmen 

• Competitiewedstrijden 

• Toernooiwedstrijden 

• Verhuurde banen / lessen 

• Vrijspelen met afhangen 

• Vrij spelen zonder afhangen 
 
Het kan dus voorkomen dat bijvoorbeeld een tennisleraar of één van de groundsmen een beroep doet op je coulance 
en je verzoekt een andere baan te gebruiken, of op een andere tijd. Je kunt een baan reserveren in de KNLTB ClubApp 
op je mobiele telefoon. Er is wifi op het park, de wificode hangt binnen in de kantine. 

 
Spreek elkaar aan op het (niet) naleven van deze regels. 

https://centrecourt.nl/media/q5zg4aka/knltb-reglement-fair-play.pdf
http://centrecourt.nl/media/htzhmnye/knltb-tennisspelregels-2021.pdf
https://www.knltb.nl/media/fiyffx0f/knltb-competitiereglement-2021.pdf
https://www.knltb.nl/media/c0njczl1/knltb-toernooireglement-2021.pdf
https://www.knltb.nl/media/f0zdeajk/algemene-gedragscode.pdf
https://www.knltb.nl/media/u4hd5sfc/gedragscode-voor-de-begeleider.pdf
https://www.knltb.nl/media/pfoikpu5/gedragscode-voor-de-tennis-en-padelouder.pdf
https://www.knltb.nl/media/nrenzx4i/gedragscode-voor-de-verenigingsvrijwilligers.pdf

