GASTEN VAN HOTEL- EN RESTAURANT KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE TENNISBANEN VAN DE
LAWN TENNIS VERENIGING ELSLOO (LTVE).
BANEN KUNNEN NIET OP VOORHAND WORDEN GERESERVEERD. ER ZIJN MAXIMAAL 4
GASTENPASJES BESCHIKBAAR. DIT BETEKENT DAT U MET DEZE PASJES EEN DUBBEL OF MIX PARTIJ OF
TWEE ENKELE PARTIJEN KUNT SPELEN.
BIJ HET GEBRUIK VAN DE BANEN DIENT U ZICH TE HOUDEN AAN HET BAANREGELEMENT. OOK
BETEKENT DIT DAT U BIJ DRUKTE OP DE BANEN NA DE VOOR U VERSTREKEN SPEELTIJD PLAATS
MAAKT VOOR DE VOLGENDE SPELERS. U DIENT AF TE HANGEN VIA HET JIBA AFHANGSYSTEEM IN DE
HAL VAN HET TENNISGEBOUW (VOOR BAANREGELEMENT ZIE BENEDEN AAN DEZE PAGINA).
GEDURENDE DE PERIODE MEI EN JUNI ZIJN DE BANEN OP DINSDAG OVERDAG, VRIJDAGAVOND EN
ZATERDAG DE GEHELE DAG DRUK BEZET DOOR COMPETITIESPELERS.
WIJ ADVISEREN U OM MET NAME DE RUSTIGE TIJDSTIPPEN TE KIEZEN. DIT ZIJN DOORGAANS,
AFGEZIEN VAN TOERNOOIEN EN OVERIGE EVENEMENTEN DE VOLGENDE:
-MAANDAG VAN 09.00 UUR TOT 18.00 UUR
-MAANDAG VAN 09.00 UUR TOT 18.00 UUR
-WOENSDAG VAN 09.00 UUR TOT 13.00 UUR
-DONDERDAG VAN 09.00 UUR TOT 18.00 UUR
-VRIJDAG VAN 09.00 UUR TOT 18.00 UUR
-ZONDAG DE GEHELE DAG OP DE BANEN DIE NIET IN GEBRUIK ZIJN DOOR COMPETITIESPELERS
INDIEN U NOG VERDERE INFORMATIE WENST, KUNT U TERECHT BIJ DE RECEPTIE VAN ONS HOTEL.
OOK KUNT U VRAGEN NAAR DE HEER JO MEIJERS, DIRECTEUR VAN ONS HOTEL.
VEEL SPEELPLEZIER !!!!!!

Route
Sportpark Mergelakker

Telefoon kantine: 046-4371636

Mergelakker 68
6181 JG Elsloo

BAANREGLEMENT Dit baanreglement is opgesteld om het (vrij) spelen in goede banen te leiden.
Daarmee is er duidelijkheid voor alle leden en worden (onnodige) discussies over het gebruik van de
banen voorkomen. Om onreglementair gebruik van onze banen tegen te gaan is ieder lid gemachtigd
om spelers die gebruik maken van de banen naar hun ledenpas te vragen. Leden die de regels uit dit
reglement niet naleven, kunnen daarop door medeleden worden aangesproken. Indien dit niet leidt
tot naleving door de "overtreder", kan deze door het bestuur worden aangesproken op zijn of haar
gedrag. Het bestuur is bevoegd in het uiterste geval passende maatregelen te nemen. U zult
begrijpen dat dit reglement niet alle situaties op de banen beschrijft. Wij rekenen op ieders sportieve
medewerking! 1. Algemeen 1.1. De banen zijn het gehele jaar toegankelijk tussen 08.00 en 23.00 uur.
1.2. Afhankelijk van de weersgesteldheid kunnen de banen het gehele jaar worden bespeeld. Het
bestuur van LTVE behoudt zich het recht voor, zonder kennisgeving vooraf, de banen te sluiten,
wanneer de weersomstandigheden dit vereisen; Er mag NIET getennist worden: - Als de tennisbanen
blank staan. Water mag niet van de banen worden geveegd; - Bij ijzel en sneeuw op de banen.
Sneeuw mag niet worden weggeveegd; - Bij vorst en ook bij dooi na vorst zolang de vorst niet uit de
bodem is verdwenen. 1.3. Uitsluitend leden en door hen geïntroduceerde spelers hebben toegang
tot de banen. Voor introductie zie onder 7. 1.4. De banen mogen alleen worden betreden met
tennisschoenen en in voor tennis geëigende kleding. 1.5. Sportief gedrag op en om de banen is het
algemene uitgangspunt. Onnodig om te vermelden dat vloeken, schelden of het bezigen van
schuttingtaal uit den boze is. 1.6. Als leden gelegenheid geven voor ongeoorloofd gebruik van de
tennisbanen of zich niet houden aan het baanreglement kan hen door het bestuur de toegang tot het
tennispark worden ontzegd. 1.7. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het
bestuur.

3. Reserveren via het JIBA afhangbord 3.1. Het reserveren van een baan geschiedt via het JIBA
afhangbord in de hal van het clubgebouw met behulp van geldige KNLTB-ledenpasjes. Om te
reserveren moet u het linker schema (AFHANGEN) volgen. Om een baan te kunnen reserveren, zijn
minimaal 2 geldige pasjes nodig. Zonder geldig pasje kunt u niet reserveren. 3.2. Men mag alleen met
de eigen spelerspas reserveren. Het is niet toegestaan om andermans spelerspas te gebruiken om te
reserveren. 3.3. Het reserveren van een baan is te allen tijde verplicht, dus ook op momenten dat het
niet druk is en zelfs als op een bepaald moment nog geen enkele baan in gebruik is. Het kan even
later immers wel druk worden en bovendien toont u via het afhangbord lid van LTVE te zijn. 3.4.
Indien u tennisles krijgt of aan een andere activiteit deelneemt waarvoor baanruimte beschikbaar is
gesteld, mag u niet eerder dan na afloop van die activiteit een baan reserveren. 3.5. De reservering
van een baan kan per kwartier ingaan. Een baan kan voor maximaal één half uur gereserveerd
worden voor enkelspel en maximaal één uur voor dubbelspel. Na deze tijd dient men plaats te
maken voor eventuele spelers die de baan hebben gereserveerd. Zolang er geen opvolgende
reservering door anderen heeft plaatsgevonden voor de baan waarop u speelt, kunt u gewoon
doorspelen. Maar de oorspronkelijk reservering moet blijven staan; er mag dus niet aansluitend een
tweede periode worden gereserveerd. Andere leden kunnen dan zien op welke baan er het langst
wordt gespeeld en moeten dan die baan reserveren. 3.6. Als u heeft gereserveerd, moet u ook op de
gereserveerde tijd gaan spelen. Als dat niet meteen kan, dient u op het tennispark te blijven totdat
uw gereserveerde speeltijd is aangebroken. Als de wachttijd langer is dan 1 uur is het voldoende
wanneer één van de spelers blijft wachten. 3.7. Wanneer u de gereserveerde tijd niet vol maakt,
moet de reservering op het JIBA afhangbord ongedaan worden gemaakt (volg het rechter schema
“WANNEER SPEEL IK”, en kies “WISSEN”). 3.8. Als baanverlichting is ontstoken, dient u zodanig te
reserveren dat een minimaal aantal kooien verlicht hoeft te worden

