
	  

Onze spelregels! 
Afspraken over het bespelen van de tennisbanen van TV Beekhuizen 
 
Binnenbanen: tapijt 
Om de binnenbanen in een optimale conditie te houden verzoeken wij je aan de 
volgende afspraken te houden: 
• Speel alleen op tennisschoenen met gladde zool (is ook beter voor je gewrichten) 
• De zool mag niet donker gekleurd zijn in verband met strepen op tapijt 
• Neem alleen water mee naar de baan; koffie en limonade graag in de kantine opdrinken 
• Laat geen rommel achter op de baan. Er staan afvalbakken op iedere baan en in looppad. 
 
Buitenbanen: gravel 
Gravelbanen zijn een feest om op te spelen, maar ook kwetsbaar en 
onderhoudsintensief. Iedereen kan er aan bijdragen om de gravelbanen tot ver in het 
seizoen goed te kunnen blijven bespelen. Daarom vragen wij je aan het volgende mee te 
werken: 
 
Gebruik algemeen 
•  De banen mogen alleen worden bespeeld met tennisschoenen geschikt voor gravel. Dat wil 
 zeggen met een licht profiel, bijvoorbeeld. Daarmee kun je én glijden én grip houden. Ook 
 voorkom je dat de baan ‘kapot’ wordt gelopen. 
•  Voordat je de baan verlaat graag de baan slepen, in een cirkel, van buiten naar binnen. En 
 natuurlijk sleepnet terughangen. 
•  Soms zijn er onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk of moet de baan beregend worden. 
 In dat geval verzoeken we je de baan te slepen en (tijdelijk) te verlaten. 
 
Gebruik bij regelval 
•  Als het gaat regenen of miezeren en de gravelbaan begint glimmende plekken te geven 
 dan is het belangrijk om meteen te stoppen (wel slepen). 
•  Liggen er na regenval plassen op de baan dan is het echt niet gewenst er met het net 
 doorheen te slepen. Dit zorgt er namelijk voor dat de baan dichtslibt. Dus wacht met 
 spelen tot de baan vanzelf weer goed droog is. 
•  Bij toernooien en andere tennisevenementen wordt het droogmaken, bijvoorbeeld met 
 sponsen, onder leiding van de groundsman uitgevoerd met behulp van desbetreffende 
 commissieleden. 
 
Wintergebruik 
•  Tot aan de nachtvorst kan er op gravel worden gespeeld. 
•  Als er opdooi is worden het papperige banen. Er mag dan beslist niet op de banen worden 
 gespeeld. 
 
Buitenbanen: AA tennisrood 
De AA Tennisrood banen zijn banen waar je in bijna alle omstandigheden goed op kan 
spelen. Maar ook deze banen willen we graag optimaal bespeelbaar houden. 
•  Ga daarom met schone schoenen de banen op. Bijvoorbeeld gravel of aarde zijn zeer 
 nadelig voor de kwaliteit van deze baansoort. 
•  Wintertennis is toegestaan. Op de banen kan gewoon gespeeld worden bij kale vorst. 
•  Het is niet mogelijk de baan bij sneeuw, ijzel of dooi te betreden. 
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