
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIEBOEKJE 
 

Tennispark de Eerde 
Tennisvereniging de Coevering 

 
 



WELKOM 
 
Welkom bij tennispark De Eerde en tennisvereniging De Coevering! 
 
Voor nieuwe leden die we welkom mogen heten, informeren wij u graag 
over tennispark De Eerde, bijv. een overzicht van contactpersonen, 
baan- en parkreglement, informatie over tennisvereniging De Coevering, 
activiteitenoverzicht, tennisles, tarieven enz. 
 
Tennispark De Eerde is in beheer van familie Henk van Hooft. 
Tennisvereniging De Coevering maakt gebruik van de banen van   
tennispark De Eerde.  
 

Op tennispark De Eerde, gelegen in een bosrijke omgeving, wordt van 
alles georganiseerd. U kunt er tennisles volgen, aan interne en KNLTB 
competities deelnemen en natuurlijk kunt u er vrij tennissen.  
Alle 6 tennisbanen zijn voorzien van verlichting.  
 
Als nieuw lid wordt u automatisch lid van tennisvereniging De Coevering. 
Hiermee kunt u met uw KNLTB pasje deelnemen aan KNLTB toernooien 
en de KNLTB competitie.  
 
Per e-mail wordt u regelmatig geïnformeerd over het reilen en zeilen op 
het tennispark, activiteiten, bespeelbaarheid van de banen enz.  
Tevens kunt u het laatste nieuws lezen op onze internet site, te weten 
www.tvdecoevering.nl en via het publicatiebord in de kantine.  
Houd deze in de gaten en lees deze goed.  
 
Wij wensen u veel tennisplezier toe! 
 
Met sportieve groet,  
 
Tennispark De Eerde 
Tennisvereniging De Coevering 
 
 

http://www.tvdecoevering.nl/


CONTACT 
 

Tennispark de Eerde:     De Coevering 5a 
5466 PR  Eerde 
Tel. 0413-365137 
algemeen@vh-a.nl 
 

Eigenaar:     Fam. Henk van Hooft 
      Kapelstraat 19 
      5466 PA  Eerde 
      Tel. 0413-365371 
      Tel. 06 45447329 
 
Beheerders:     Anton van Hooft 
      Tel. 06 51852593 
      Henk van Hooft 
      Tel. 06 45447329 
 
Tennisvereniging de Coevering:   Jan Taks 
      Tel. 0413-475201 
 
Wedstrijdleiding:    Ronnie Rijkers 
      Tel. 06 22070510 
 
Ledenadministratie:    Anja vd.Akker-v.Hooft 
        Tel. 06 15146461 

anja.vdakker@live.nl 
       
Tennisles:     Tel. 06 11391919 
Tennisschool Wits   www.witstennis.nl/tp-de-eerde 
 
Jeugdcommissie  jeugdcommissie.eerde@hotmail.com 

 
Website: www.tvdecoevering.nl 
 
Bankrelatie Tennispark de Eerde: NL87RABO0113407882 
Bankrelatie Tennisvereniging de Coevering: NL38RABO0198224400 

mailto:anja.vdakker@live.nl
http://www.witstennis.nl/
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CONTRIBUTIE / LIDMAATSCHAP 
 
 Senioren   Junioren (tot 18 jaar) 

1 / 1 € 140,-   1 / 1 € 76,- 
1 / 6 € 118,-   1 / 6 € 61,- 
1 / 7 € 104,-   1 / 7 € 55,- 
1 / 8 €   89,-   1 / 8 € 47,- 
1 / 9 €   72,-   1 / 9 € 40,- 
1 / 10 €   62,-   1 / 10 € 32,- 
1 / 11 €   47,-   1 / 11 € 30,- 
1 / 12 €   47,-   1 / 12 € 30,- 

 
Bovengenoemde bedragen zijn de contributie van tennispark De Eerde, 
inclusief contributie van tennisvereniging De Coevering (€ 16,-) 
De contributie wordt begin januari van ieder jaar via automatische 
incasso geïnd. 
 
Ook wanneer u met bijvoorbeeld collega’s, vrienden, familie, de buurt 
wilt tennissen, bent u welkom bij tennispark De Eerde. Men kan contact 
opnemen met Henk van Hooft via tel.nr. 0413-365371/06-45447329. 
 

 

BAANHUUR 
 

- Baanhuur lid en introducé: € 6,- per uur, bij verlichting  € 12,- 
- Baanhuur niet-leden: € 10,- per uur, bij verlichting  € 16,- 
- Bij volle bezetting is het niet mogelijk een baan te huren. 
- Graag van tevoren een reserveringskaartje halen en betalen aan de 

bar. 
 
 

VERLICHTING 
 
- U mag de lampen op baan 3 en 4 pas ontsteken, indien baan 1 

en 2 reeds bezet zijn. U mag de lampen op baan 5 en 6 pas 
ontsteken, indien de lampen op baan 1, 2, 3 en 4 reeds bezet zijn. 

- De laatste doet de lampen uit! 



LID WORDEN 
 

Tennispark De Eerde en tennisvereniging De Coevering hebben een 
samenwerkingsovereenkomst en trekken dus gezamenlijk op.  
Tennisvereniging De Coevering organiseert bij tennispark De Eerde het 
KNLTB (open) toernooi en de KNLTB competities. Tennisvereniging De 
Coevering is aangesloten bij de KNLTB bond en verstrekt de KNLTB 
pasjes, waarmee u aan officiële KNLTB toernooien en aan de KNLTB 
competities kunt deelnemen. 
 
Aanmeldingsprocedure nieuw lid van tennispark De Eerde en 
tennisvereniging De Coevering: 
1. Volledig invullen van het administratie- en machtigingsformulier, 

waarbij u tevens verklaart akkoord te gaan met de jaarlijkse in 
de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gecombineerde 
contributie. Inschrijfformulieren liggen in de kantine. 

2. Bijvoegen recente pasfoto van het formaat 35x45mm 
3. Het geheel per e-mail sturen naar : anja.vdakker@live.nl of bij 

de bar afgeven aan Henk van Hooft. 
4. Na betaling van de contributie zal een ledenpas van tennispark 

De Eerde gemaakt worden, welke in de heren- en 
dameskleedkamer in de kantine zal komen te hangen. Tevens 
wordt door de tennisvereniging een KNLTB pas aan u verstrekt. 

 
Zolang aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, kunt u niet 
aangemeld worden bij de KNLTB. 
 
Indien men het lidmaatschap wenst te beëindigen dient men zich vóór 
15 december van dat jaar schriftelijk af te melden bij : 
Anja van den Akker : anja.vdakker@live.nl. 
 

Bestuur tennisvereniging De Coevering: 
Jan Taks   Voorzitter/secretaris 
Marleen vd.Hurk/v.Son  Penningmeester 
Evander van Beek  Bestuurslid 
Eric Biemans   Bestuurslid 
Frans Smetsers   Bestuurslid 

mailto:anja.vdakker@live.nl


KANTINE 
 

Tennispark De Eerde beschikt over een gezellige kantine met een laag- 
en hooggelegen terras. 
In de kantine kunt u terecht voor een hapje en een drankje. 
 
De bar is van maandag t/m donderdag geopend van 19.00h. t/m 24.00h. 
en op zondag van 09.00h. tot 16.00h. Op vrijdag en zaterdag is de bar bij 
activiteiten geopend. Openingstijden van de bar zijn onder voorbehoud 
van bezetting en klandizie. Tijdens feestdagen is de bar gesloten. Tijdens 
schoolvakanties gelden aangepaste tijden. 
 
Indien de bar niet bemand is, is koffie/thee te verkrijgen uit de 
koffieautomaat in de kantine en de nodige frisdrankjes uit de 
frisdrankautomaat buiten bij entree van de kantine, tegen betaling. 
Prijzen staan aangegeven op beide automaten.  
Let op; Koffie/thee automaat geeft geen wisselgeld terug, terwijl 
frisdrankautomaat dat wel doet. 
 
De kantine is in principe altijd open, zodat u altijd toegang heeft tot de 
kleedkamers en de toiletten. Op deze manier moet u ook altijd uw 
lidmaatschapspasje op het afhangbord hangen en wederom 
terughangen na afloop van het tennissen. 
 
Houdt u via het publicatiebord in de kantine en de website 
www.tvdecoevering.nl de nieuwtjes in de gaten. 
In de bakjes onderaan het publicatiebord in de kantine treft u diverse 
inschrijfformulieren en andere informatie aan. 
 
 

TE KOOP IN HET PAVILJOEN 
 
Aan de bar is het mogelijk tennisballen/overgrip- en basisgrips te kopen: 
- Tretorn plus 4-pack   14,50 Euro 
- Tretorn plus 3-pack   11,50 Euro 
- Babolat Academy 3-pack    7,50 Euro 
- Novomatch tacky overgrip    2,50 Euro 
- Novomatch basisgrip    7,50 Euro 



AFHANGBORD 
 
- Afhangen is verplicht, óók wanneer het niet druk is. 
- U neemt uw kaartje van het namenbord in de kleedkamers. 

Kaartjes van de heren hangen in de herenkleedkamer, kaartjes 
van de dames hangen in de dameskleedkamer. 

- Kaartje hangen op het afhangbord in de entree op de te spelen 
baan en tijd. 

- Indien u compleet bent, geldt uw afhangen pas. Alleen afhangen 
heeft geen zin en mag door een koppel dat wel met z’n 
tweeën/vieren aanwezig is ingenomen worden. 

- Pas als u daadwerkelijk op het tennispark aanwezig bent, dient u 
uw kaartje zelf op te hangen. Een ander mag dat  niet voor uw 
doen als u nog niet aanwezig bent. 

- Indien baan 1, 2, 3 en 4 bezet zijn en baan 5 of 6 nog vrij is, dient 
u af te hangen op baan 5 of 6. Laat a.u.b. uw medeleden 
doortennissen. D.w.z. pas als alle banen bezet zijn, mag je 
afhangen op een baan die niet meer vrij is. Dus u komt aan op 
het tennispark en baan 1, 2, 3 en 4 zijn bezet, laat deze mensen 
dan a.u.b. gewoon doortennissen en maakt u gebruik van baan 5 
of 6 die nog gewoon vrij zijn. 

- Hangt u uw kaartje a.u.b. na het tennissen weer terug in de 
kleedkamer. 

- Verderop in dit infobulletin treft u het baanreglement aan, 
welke gehandhaafd wordt. 

 
 

BESPEELBAARHEID BANEN 
 
Het gehele jaar, echter bij vorst of sneeuw is het niet toegestaan de 
tennisbanen te betreden. 
 



ENKELE HUISREGELS… 
 
- Betreden van het tennispark voor eigen risico en rekening. 

- Bonnetjes moeten nog diezelfde dag/avond betaald worden 
aan de bar. Dit om misverstanden te voorkomen. 

- Maakt u bij het betreden van het tennispark gebruik van de 
juiste in- en uitrit, dit om gevaarlijke situaties op de 
parkeerplaats te voorkomen. 

- Alleen elektrische fietsen in de daartoe bestemde (overdekte) 
fietsenstalling bij het hoge terras plaatsen.  

- Overige fietsen en bromfietsen op de fietsenparkeerplaats bij 
baan 4 plaatsen.  

- Het is niet toegestaan (electrische) fietsen en bromfietsen te 
plaatsen op/aan, c.q. nabij de kantine/terrassen/wandelpaden. 

- Wilt u met een niet-lid tennissen, meldt u dan vooraf in de 
kantine. 

- Deponeert u uw sigarettenpeuken a.u.b. in de asbakken en niet 
op de terrassen/paden/grond. 

- Snoeppapiertjes, koekjespapiertjes, kauwgom e.d. a.u.b. in de 
prullenbak en niet op de terrassen/paden/grond. 

- Bij vorst of sneeuw is het niet toegestaan de tennisbanen te 
betreden. 

- Verderop in dit infoboekje treft u het baan- en parkreglement 
aan, welke gehandhaafd worden. 

- Daar waar baan- en parkreglement niet in zijn voorzien, beslist 
de eigenaar. 

 
 
 



ACTIVITEITEN HELE JAAR DOOR 
 
De seniorenochtend vindt elke dinsdag- en donderdagochtend plaats 
van 09.00h. tot 11.30h. 
 
De Vrouwenochtend vindt elke woensdagochtend plaats van 09.00 tot 
11.30 uur. Inschrijfgeld bedraagt  € 5, welke o.a. besteed wordt aan 
tennisballen en de feestavond.  
 
De vrouwenavond oftewel Lady’s Only avond vindt elke 
woensdagavond plaats van 19.30h. tot 21.00h. Deelname is gratis. 
 
De Mannenavond vindt elke donderdagavond plaats.  
Aanvang vanaf 19.00 uur. Deelname is gratis. 
 
De Laddercompetitie vindt plaats in de zomer. Op het publicatiebord 
hangen de speelschema’s.  
 
Jeugd- en volwassentraining hele jaar door in voor- en najaar. 
 
 
Op de site www.tvdecoevering.nl vind je de actuele agenda onder het 
kopje ‘agenda’ 
 
 
De mogelijkheid bestaat dat er extra activiteiten door derden op het 
tennispark plaats vinden. Indien dit het geval is, wordt u geïnformeerd 
per mail, het publicatiebord en/of de website. 
 
 

JEUGD 
 
Tennisvereniging De Coevering heeft een apart jeugdbeleid om de jeugd 
zoveel mogelijk te laten tennissen en te ondersteunen bij allerlei 
activiteiten. Het jeugdbeleid richt zich vooral op tennis als breedtesport, 
recreatie, het plezier in het spelletje staat voorop maar waar ook de 
prestatieve jeugd ontwikkel kansen krijgt.  

http://www.tvdecoevering.nl/


Het gezamenlijk trainen op vrijdagmiddag met vriendjes en 
vriendinnetjes is dan ook een waar genot. 
 
De club biedt de jeugd de mogelijkheid om vrij te tennissen, deel te 
nemen aan wedstrijden en aan speciaal voor hun georganiseerde 
activiteiten. Denk hierbij aan toernooien, clubkampioenschappen, 
wintercompetitie, uitwisseling met andere clubs, ouder/kind toernooi. 
 
Op tennispark De Eerde maakt tennisvereniging De Coevering gebruik 
van een professionele Tennisschool genaamd WITS Tennis van Bob 
Witsiers uit Uden. www.witstennis.nl 
 
Kosten en lidmaatschap 
De periode van lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 
december. Voor het hele jaar wordt je kind lid van TV De Coevering en 
TP De Eerde voor 169,- euro per jaar. Dit omvat lidmaatschap en 
tennispasjes van tennispark en KNLTB en trainingen.  
 
Je mag lid worden, vanaf het jaar, waarin je 6 jaar wordt en je bent 
jeugdlid tot en met het jaar waarin je 17 jaar wordt. 
 
Mocht je besluiten om te stoppen, zet dan je lidmaatschap stop door 
een mail te sturen naar  jeugdcommissie.eerde@hotmail.com.  en meld 
je af voor 15 december van dat jaar.   
 
De mogelijkheid bestaat dat de oudere jeugd alleen lid zijn van het 
tennispark en de tennisvereniging, zonder deel te nemen aan de 
tennislessen. Contributie wordt dan hierop aangepast. 
Zie contributie/lidmaatschap tot 18 jaar. 
 
Heb je verder nog vragen spreek ons aan of stuur een mailtje naar 
jeugdcommissie.eerde@hotmail.com. 
 
De jeugdcommissie bestaat uit: 
Nancy Kersten, Ruby Arts, Aldwin van Hooft, Phyllis van den Tillaart, 
Jamie Kusters 

http://www.witstennis.nl/
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TENNISLES VOLWASSENEN 
 
Tennisschool WITS Tennis van Bob Witsiers uit Uden verzorgt de 
tennislessen 
 
De trainingen starten jaarlijks in het voorjaar en in het najaar in een 
cyclus van 15 weken. De trainingsdagen zijn woensdag en donderdag.  
 
De trainingstijden zijn:   
+/- 19:00 / 20:00 / 21:00 / 22:00 uur.  
 
Kosten: 
Er wordt getraind in groepen van 4 t/m 8 personen 
Groepsgrootte Kosten voor de cyclus van 15 weken 
4 personen  € 187,-  
6 personen  € 137,- 
8 personen  € 112,- 
 
Geef bij je beschikbaarheid ook aan waar je voorkeursgroepsgrootte 
naar uit gaat. 
 
Via deze link kun je jezelf inschrijven voor de trainingen: 
http://witstennis.nl/tp-de-eerde.html  
 
Geef daarbij aan of je graag op woensdag of donderdag traint en vanaf 
welke tijd je beschikbaar bent. Met het indelen proberen wij hier dan 
zoveel mogelijk rekening mee te houden. 
 
Tennisschool Wits Tennis BV 
Tel. 06 11391919 
Site: www.witstennis.nl/tp-de-eerde 

 

http://www.witstennis.nl/


PARKREGLEMENT 
 

1. Het betreden en/of gebruik maken, c.q. nemen van het tennispark is 
geheel voor eigen verantwoording in alle opzichten. Men kan geen 
schadeclaims, wat voor aard dan ook, bij de eigenaar indienen. 

2. Indien schade berokkend wordt aan het tennispark, in welke vorm 
dan ook, kunt u hiervoor aansprakelijk gesteld worden. 

3. Personen, die (hun) kinderen willen meebrengen, zijn uiteraard 
welkom, doch zij dragen zelf zorg voor een goed toezicht. Zij dragen 
volledige verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid voor (hun) 
kinderen en eventueel meegebrachte bezoekers op het tennispark. 

4. Een ieder is persoonlijk aansprakelijk voor de schade door hem/haar 
of zijn/haar kinderen toegebracht aan het park en/of de inrichting 
van het park of aan derden. Dit geldt ook voor eventueel letsel door 
een ongeval op het tennispark. 

5. Het tennispark is het gehele jaar geopend. 
6. Auto’s en motoren dienen geparkeerd te worden op het daarvoor 

bestemde parkeerterrein, dus niet langs de aangrenzende 
onverharde weg. Richting aankomst/verlaten van het park vlgs. 
bordaanwijzing. 

7. Alleen elektrische fietsen in de daartoe bestemde (overdekte) 
fietsenstalling bij het hoge terras plaatsen.  

8. Overige fietsen en bromfietsen op de fietsenparkeerplaats bij baan 4 
plaatsen.  

9. Het is niet toegestaan (electrische) fietsen en bromfietsen te 
plaatsen op/aan, c.q. nabij de kantine/terrassen/wandelpaden. 

10. Het is verboden op het tennispark te skaten, skeeleren, steppen, 
skelteren e.d., dit om rust te waarborgen en tennissers niet te 
storen. 

11. Honden worden niet toegelaten, tenzij deze zijn aangelijnd en de 
overige bezoekers geen overlast bezorgen en het tennispark niet 
vervuild wordt. A.u.b. hondendrollen door de eigenaar verwijderen. 

12. Het tennispark dient vrij te blijven van vervuiling. Sigaretpeuken, 
kauwgom, (snoep)papiertjes, lege flesjes, plastic zakjes, bekertjes 
e.d. dienen in de daartoe bestemde prullenbakken, verspreid over 
het park, gedeponeerd te worden. 

13. Het is voor iedereen verboden overgeslagen ballen naar de 
Coevering 4 en 9 op eigen initiatief terug te halen. Voor Coevering 4 



kunt u zich wenden tot Henk van Hooft, voor Coevering 9 tot Boy 
Ramsahai. 

14. Het achterlaten van eigendommen is voor risico van de 
belanghebbende zelve. 

13. Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte consumpties tijdens de 
openingstijden van de bar in het paviljoen te nuttigen. 

14. U bent verplicht uw kaartje af te hangen op het daarvoor bestemde 
bord in de hal van het paviljoen. U dient zelf dan ook aanwezig te 
zijn. Na afloop bent u verplicht uw kaartje terug te hangen. 

15. Indien de bar niet bemand is, is koffie/thee te verkrijgen uit de 
koffieautomaat in de kantine en de nodige frisdrankjes uit de 
frisdrankautomaat buiten bij entree van de kantine, tegen betaling. 
Prijzen staan aangegeven op beide automaten.  

16. Let op; Koffie/thee automaat geeft geen wisselgeld terug, terwijl 
frisdrankautomaat dat wel doet. 

17. Toegang via de buitendeur terras/bar, alsmede schuifdeur 
terras/binnenplaats is verboden voor iedereen. 

18. Indien u gebruikt maakt van de kleedkamers/douches/WC‘s, gelieve 
deze in schone staat achter te laten. Maak alleen gebruik van uw 
eigen handdoek en toiletartikelen. Neem uw shampoo, zeep, 
handdoek e.d. ook weer mee. 

19. Tennisschoenen dienen niet thuis, maar in de daarvoor bestemde 
kleedruimtes aangetrokken te worden. U wordt verzocht uw 
tennistassen e.d. tijdens uw verblijf op het park in de kleedruimtes 
te plaatsen en niet in het paviljoen, op de banen en op de niet 
daarvoor bestemde bankjes. Tennisschoenen buiten uitkloppen en 
niet in de wastafels in de kleedkamers. 

20. Per lid mag, indien de situatie dit toelaat, introducé(s) meebrengen 
tegen betaling van  € 6,- per uur per baan zonder verlichting,  € 12,- 
per uur met verlichting. In alle andere gevallen zal één baan gehuurd 
moeten worden tegen betaling van  € 10,- per uur per baan zonder 
verlichting,  € 16,- met verlichting. In alle gevallen zal de beslissing 
genomen moeten worden door het dan aanwezige personeel. 

21. Pas als baan 1 en 2 allebei bezet zijn, mogen de lampen op baan 3 en 
4 ontstoken worden, enz. 

22. Indien u als laatste vertrekt, dient u de lampen uit te doen. 
23. In alle gevallen waarin het parkreglement niet voorziet is de 

beslissing van het beheer bindend. 



24. Per 1 juli 2008 is het verboden te roken in de tennisaccommodatie. 

25. Vanaf 1 januari 2009 verzoeken wij u uw bonnetje nog 
diezelfde dag/avond te betalen aan de bar. Om het voor 
iedereen helder en duidelijk te maken, is daarom besloten dat 
u uw consumpties mag opschrijven, echter reken dan wel 
diezelfde dag/avond af! 

26. Kleed- en doucheruimte schoon en netjes achterlaten. Neem 
uw kleding/handdoeken ook weer meer naar huis.  

27. Sluit de deuren van de kleed- en doucheruimte altijd i.v.m. 
verlichtingssensoren en inkijk in de ruimtes. 

 
Ieder lid/bezoeker is verplicht de door het beheer gegeven 
aanwijzing(en) op te volgen. 
 
 

BAANREGLEMENT 
 
1. Het gebruik van de banen door de leden dient te geschieden 

overeenkomstig het geldend baanreserveringssysteem. 
2. Het baanreserveringssysteem heeft tot doel de leden op de door 

hen te kiezen tijden van de accommodatie gebruik te laten 
maken. Dit kan alleen worden bereikt door een strikte naleving 
van de regels door alle leden. 

3. Baanreserveringssysteem: 
In herenkleedkamer hangen de kaartjes voor de heren, in de 
vrouwenkleedkamer hangen de kaartjes voor de vrouwen. Als u 
wilt tennissen, dient u uw kaartje op het bord te hangen op de 
juiste baan en te spelen tijd in de entreehal. 

4. „Afhangen“ is verplicht, ongeacht of er geen, weinig of veel 
tennissers gebruik maken van de banen, dit om elkaar beter te 
leren kennen en om overzicht te houden. 

5. Men kan slechts spelen gedurende de periode waarvoor het 
kaartje is opgehangen. Het recht op een gereserveerde baan 
vervalt indien men voor de afgehangen periode speelt c.q. 
meespeelt. Reservering van de baan dient persoonlijk te 
geschieden. Men mag en kan nooit van tevoren of voor een 



ander reserveren. Bij nog niet ingegane speeltijd is het 
toegestaan per baanafschrijving aan te vullen tot 4 personen. 

6. Het is verboden op/tegen de netten te hangen/slaan.  
7. U dient de telramen op de juiste manier te gebruiken. 

Bijvoorbeeld niet met uw racket de standen bij te houden of het 
telraam weer leeg te maken via uw racket. 

8. U dient de toegangspoorten tot het tennisveld ten allen tijde na 
betreden/vertrekken te sluiten. 

9. Het bespelen van de baan geschiedt voor eigen risico. 
10. Het betreden van de banen is alleen toegestaan als men de 

aanwijzingen op de borden in acht neemt. 
11. Op de banen is tenniskleding verplicht. 
12. Roken en alcoholische dranken zijn op de baan niet toegestaan. 
13. Men wordt dringend verzocht de overige spelers op de 

naastgelegen ba(a)n(en) niet te hinderen. 
14. Seniorleden hebben na 19.00 uur voorrang op juniorleden. 
15.  Een stilzwijgende‘ afspraak op het park is dat als er op een 

bepaald moment gesingeld wordt en het wordt druk op dat 
moment, er dan indien er behoefte is, meegespeeld mag te 
worden. Dus: enkelspel wordt dan dubbelspel. Zodat er zo veel 
mogelijk leden tegelijkertijd kunnen spelen. 

16. De banen moeten ten allen tijden onderhouden kunnen worden. 
Dit betekend dat soms banen niet bespeelbaar zijn omdat deze 
geveegd, geborsteld e.d. moeten worden. Dan kan geluidshinder 
optreden. Vriendelijk verzoek begrip hiervoor te tonen. 

17. Indien baan 1, 2, 3 en 4 bezet zijn en baan 5 of 6 nog vrij is, dient 
u af te hangen op baan 5 of 6. Laat a.u.b. uw medeleden 
doortennissen. D.w.z. pas als alle banen bezet zijn, mag je 
afhangen op een baan die niet meer vrij is. Dus u komt aan op 
het tennispark en baan 1, 2, 3 en 4 zijn bezet, laat deze mensen 
dan a.u.b. gewoon doortennissen en maakt u gebruik van baan 5 
of 6 die nog gewoon vrij zijn. 

 
 
In alle gevallen waarin het baanreglement niet voorziet is de beslissing 
van het beheer bindend. 



 


