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BAANREGLEMENT STA 
1 oktober 2016 
 
1. In de periode 1-4 tot 1-10 zijn de binnenbanen 1 en 2 van Theo Meijer Sport beschikbaar 

voor leden van “Senioren Tennis Amersfoort” (STA). In de periode 1-10 tot 1-4 zijn de 
binnenbanen volgens het baanschema beschikbaar voor STA leden. 
Voor de binnenbanen wordt geadviseerd schoenen te gebruiken zonder profiel. Op deze 
banen mag nooit met buitenschoenen worden gespeeld. 
Voor de buitenbanen wordt geadviseerd schoenen te gebruiken met profiel. 
 

2. Om van een baan gebruik te kunnen maken bent u verplicht persoonlijk uw geldige 
STA-spelerspas af te hangen op het daarvoor bestemde bord. 

 
3. Voor tennisvrienden die nog niet in de accommodatie aanwezig zijn of die al aan het 

spelen zijn mag niet worden afgehangen. 
 

4. De klok in de speelruimte is bepalend voor de wisseling van spelers. 
 

5. De speeltijd is 30 minuten (uitgezonderd de gevallen bedoeld in de artikelen 7 en 8). 
 

6. Het wisselen vindt plaats op het halve en hele uur. 
 

7. Als er zich op de wisseltijden geen andere spelers melden, kan er worden doorgespeeld, 
de spelerspas blijft hangen op de tijd waarop u bent begonnen, er mag dus niet worden 
doorgehangen. Zo is altijd te zien wie er het langst aan het spelen is en die spelers zullen 
dan bij een spelerswissel als eerste worden afgehangen. 
 

8. De wisseltijden zijn op het halve en hele uur (zie spelersbord). Indien men binnen 10 
minuten voor de wisseltijden afhangt, mag men afhangen voor het eerstvolgende halve of 
hele uur (b.v. binnenkomst na 18.50 uur, dan mag worden afgehangen van 19.00 – 19.30 
uur).  
Uiteraard mag er ook worden afgehangen na het halve of hele uur maar dan is de 
speeltijd voor de op dat moment spelende leden tot het eerst opvolgende hele of halve 
uur. 
Als men binnen komt om 19.10 uur, en er is een vrije baan, dan hangt men af om 19.00 
uur en kan men meteen gaan spelen. 
Bij enkelspel kunnen de daarop volgende binnenkomenden (dus wachtenden) zich bij de 
twee spelenden voor dat betreffende halve of hele uur afhangen (in het betreffende geval 
dus van 19.00 – 19.30 uur). 
 

9. Enkelspel kan, maar bij aanwezigheid van meerdere wachtende spelers is men verplicht, 
als de wachtende spelers dit wensen, een dubbelspel te spelen. 
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10. Veroorzaak geen hinder bij het wisselen. 

 
11. Voor de periode 1-4 tot 1-10 geldt: Indien de STA-banen bezet zijn door STA–leden en 

een of beide overige banen niet bezet zijn, dan mogen deze – in overleg met de receptie 
– gebruikt worden door leden van STA. Bij komst van personen die een van deze banen 
hebben gehuurd, dienen de leden van STA direct de baan te verlaten. 
Voor de periode 1-10 tot1-4 geldt: Indien de optiebanen niet bezet zijn, mogen deze  -in 
overleg met de receptie- door STA leden gebruikt worden. Hiervoor geld een speelduur 
van 1 uur. 

 
12. Buitenbanen: Leden van STA mogen, in overleg met de receptie, ook gebruik maken 

van de buitenbanen van TMS mits deze niet bezet zijn. De speel duur is 1 uur. Als er 
geen mensen zijn om af te hangen mag er worden doorgespeeld 

 
13. Er wordt vanuit gegaan dat iedereen met iedereen speelt, voor eventuele klachten kunt u 

zich melden bij het Bestuur dat zich dan over eventuele maatregelen zal beraden. 
 

14. Volg altijd de richtlijnen op die door het Bestuur of medewerkers van TMS worden 
gegeven. 

 
15. Als er op de baan een ongeval plaats vindt moet direct een medewerker van TMS 

worden gewaarschuwd. Zij hebben een EHBO-diploma en beschikken over de nummers 
van de hulpdiensten. 
 

16. Laat altijd (indien mogelijk) iemand bij het slachtoffer op de baan achter. 
 

17. Het is ten strengste verboden om glaswerk mee de baan op te nemen. 
 

18. Het Bestuur en TMF zijn niet aansprakelijk voor letsel of welke schade dan ook. 
 

19. Tennislessen en labelen: Indien STA leden tennislessen volgen of aan de labeluren 
meedoen, b.v. van 15.00 uur tot 16.00 uur, dan is het door de deelnemers niet 
toegestaan om vóór 16.00 uur af te hangen voor 16.00 uur. De eerste periode waarvoor 
mag worden afgehangen is 16.30 uur, tenzij er direct na 16.00 uur geen andere leden 
van STA aanwezig zijn. 
 

20. TMS is ook in het bezit van dit baanreglement. Mochten er onduidelijkheden zijn of 
problemen ontstaan m.b.t. het hanteren van bovenstaande regels en er is op dat moment 
geen bestuurslid van STA aanwezig dan dient u zich te wenden tot een medewerker van 
TMS. 
 

Indien er zich regelmatig dezelfde problemen voordoen dan verzoeken wij u deze te melden 
bij het Bestuur van STA. Zij zal dan verder actie ondernemen. 
 


