
Baanreglement Tennis en Padel 
 
Doel van het reglement: 
 
Het zo soepel mogelijk laten verlopen van het gebruik van de tennis- en padelbanen.  
Het baanreglement gaat uit van normale omgangsvormen en omgangsnormen binnen de 
vereniging 
De tennis- en padelbanen mogen uitsluitend worden gebruikt door de leden van SV 
Austerlitz. Uitzonderingen gelden voor competitie-tegenstanders, (open) toernooien en 
andere activiteiten welke onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur worden 
uitgevoerd. 
De leden zijn verplicht om bij gebruikmaking van de banen deze online te reserveren.  
 
Hierbij gelden de volgende regels: 
 
Alle deelnemende spelers moeten online aangemeld zijn, als lid of als introducé.  
Het kan altijd voorkomen dat een speler op de gereserveerde tijd niet kan spelen.  
Wijzig de reservering in de KNLTB club app. Als een reservering niet kan doorgaan 
verwijder deze dan uit het reserveringssysteem, zodat anderen de baan kunnen 
reserveren. 
Het Reserveren kan via de KNLTB clubabb  vanaf 7 dagen van te voren tot een half uur 
van te voren. 
Voor tennis max 1 uur voor singel en 1,5 uur bij dubbel spel.  
Voor Padel kan maximaal 1 uur gereserveerd worden.   
Jeugdleden tot 13 jaar hebben het recht om tot 19.30 uur te spelen. Jeugdleden tot 18 jaar 
hebben het recht om tot 21.00 uur te spelen. Dat geldt ook als een jeugdlid met een 
seniorlid speelt. 
 
Introducés: 
Het is voor leden toegestaan introducés uit te nodigen, mits aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan: 
De Introducé dient in de KNLTB clubapp aangemeld te zijn. Er zal een betaalverzoek van  
€ 5,-- per introducee worden verstuurd.  
Dezelfde persoon mag per seizoen maximaal 3 keer door leden worden geïntroduceerd. 
 
Regels voor bespelen van de tennis en padelbanen tijdens de herfst/winterperiode: 
Bij droge vorst kan gewoon tennis en padel gespeeld worden. 
Bij sneeuw het kunstgras niet bespelen en de sneeuw op natuurlijke wijze laten 
verdwijnen. Dus niet gaan vegen en schuiven! 
Bij ijzel mag er geen gebruik gemaakt worden van de tennis en padelbanen. 
 
Organisatie en veiligheid Tennis en Padel 
Het betreden van de tennis en padelbanen is alleen toegestaan met schoeisel dat is 
geschikt voor kunstgrasvelden. 
Op de tennisbanen zijn alleen tennisrackets en tennisballen toegestaan. 
Op de Padelbanen zijn alleen padelrackets en padelballen  toegestaan. 
Draag het koordje van je padelracket altijd om je pols. 


