
 

 

Baanregels voor het gebruik van de 

gravelbanen TV WIERDEN  

seizoen 2019 

1. Het tennispark is, afhankelijk van de weersomstandigheden,  open 
voor leden vanaf begin april tot ca. medio oktober. 

2. De huurder van het tenniscomplex “De Stouwe” zorgt zo nodig voor 
het openen en afsluiten van het park. 

3. Vanaf 09.00 uur is het park geopend op doordeweekse dagen en op 
zondagen en feestdagen is het park geopend vanaf 10.00 uur.  

4. Tijdens de openstelling van het park en indien het barpersoneel 
aanwezig is, zijn de kleedgelegenheid, de toiletten  en  de douches te 
gebruiken. Barpersoneel is overigens overdag niet altijd aanwezig. Er is 
dan een toilet te gebruiken achter de squashbanen.  

5. De vereniging beschikt over 6 gravelbanen. 
6. Om gebruik te mogen maken van deze gravelbanen dient men lid te 

zijn van TV Wierden en in het bezit te zijn van een geldige ledenpas.  
7. Ook bezitters van een afwijkende “zomerpas” (nieuwe leden), kunnen 

gebruik maken van de gravelbanen. 
8. Voor het reserveren van speeltijd dient de KNLTB-pas of de zomerpas 

te worden afgehangen op het labelbord in de hal van de kantine. 
9. Iedere speler die gebruik maakt van de banen dient zijn of haar pas af 

te hangen. 
10. Voor een enkelpartij kan een half uur worden gereserveerd (met twee 

pasjes) en voor een dubbelpartij 45 minuten (met vier pasjes).           
Wordt er met drie spelers op de baan gespeeld bedraagt de speeltijd 
30 minuten. 

11. Indien na afloop van de speeltijd zich geen nieuwe spelers hebben 
aangemeld, kan de speeltijd worden verlengd. Het is niet toegestaan 
dat de pasjes worden verhangen voor een nieuwe speeltijd !! De 
pasjes blijven dus hangen op de tijd waarop men is begonnen te 
spelen. 

12. Indien nieuwe spelers zich melden en er geen andere banen vrij zijn, 
kan na een rustpauze van 15 minuten opnieuw een andere baan 
worden afgehangen. Hierbij dient de baan waarop het langst is 
gespeeld als eerste te worden afgehangen. 



 

 

 

13.Het afhangen van de labels kan, zodra men compleet is. Het afhangen 
met een enkele label voor een enkelspel of dubbelspel is niet 
toegestaan. Het label kan dan door een stel dat wel compleet is naar 
achteren worden verhangen of worden verwijderd. 

14. Na het afhangen mag men het park niet verlaten voordat de label(s) 
verwijderd zijn. 

15. Na het spelen dient men de baan te “slepen”. 

Afwijkende speelmogelijkheden 

16. Op maandagavond kan er beperkt vrij worden gespeeld. Er wordt dan 
een “Racketavond” georganiseerd. Ieder lid kan daaraan deelnemen. 
Deze begint om 19.00 uur. De deelnemers worden zo veel mogelijk op 
sterkte ingedeeld. Meestal zijn drie banen in gebruik vanaf 19.00 uur 
tot 21.30 uur. 

17. Op donderdagmiddag is er ook een georganiseerde toss/speelmiddag. 
De start is om 14.00 uur tot ca. 16.00 uur.  

18. Verder zijn er in het voorjaar vanaf begin april diverse 
competitiemogelijkheden. Tijdens deze competitie hebben de 
deelnemers voorrang op de beschikbare banen. De competitie duurt 
ca. 7 weken. Men speelt afwisselend uit en thuis. Het schema van de 
thuiswedstrijden hangt op het informatiebord.   

19. Vanaf 15 mei start de zomeravondcompetitie op een aantal 
woensdagavonden. Aan deze competitie nemen dit jaar 3 teams van 
onze vereniging deel.  Op de woensdagen 29 mei en 19 juni spelen 
deze 3 teams thuis. Dan zijn dus alle 6 banen bezet vanaf 19.00 uur tot 
ca. 22.00 uur. Zie ook het mededelingenbord. In overleg kan door 
recreatiespelers binnen worden gespeeld. Melden aan de bar. Nadere 
informatie aan de bar.  

 

 

 

 



 

 

 

 

20. Lesbanen 

       Om het ledenbestand weer wat “op te krikken”zijn enkele acties 
gestart. Dit betekent dat voor het lesgeven aan de nieuwe leden 
banen beschikbaar dienen te zijn. De banen 10 en 11 zijn hiervoor op 
bepaalde tijden gereserveerd. De tijden waarop gelest wordt zijn bij 
het labelbord aangegeven. Gelest wordt op : 

      Maandag  van 17.00 uur tot 20.00 uur   

      Dinsdag  van 16.00 uur tot 21.00 uur 

      Woensdag  van 16.00 uur tot 19.00 uur  

      Vrijdag  van 15.00 uur tot 18.30 uur  

      Zaterdag  van 09.30 uur tot 10.30 uur                                                                                          

21.Introducees 

    Als lid van TV Wierden mag een “ niet-lid” als gastlid worden meegenomen en kan 

gezamenlijk met dit gastlid gebruik worden gemaakt van de banen. De kosten per 

dagdeel bedragen € 5,00 p.p. Er dient te worden afgerekend aan de bar. In zijn 

totaliteit mag een introducee 3x worden meegenomen.  

NB: 

De huidige baancapaciteit is voldoende voor ca. 510 leden, (KNLTB-norm).  90 

leden op een verlichte baan en 75 leden op een onverlichte baan. Gezien het 

bestaande ledenbestand, inclusief de zomerpasleden, van ca. 270 leden is er voor 

recreatief tennissen, ondanks het feit dat vanwege competitie, lesbanen, 

tossbanen etc., er banen zijn gereserveerd, voldoende ruimte om recreatief te 

tennissen.  

Wij wensen u een sportief en gezellig tennisjaar toe, 

Het Bestuur 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


