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Baanreglement LUNO TM 
15 juni 2020 

Dit reglement geldt voor leden, gastspelers, introducés en bezoekers, die gebruik maken van 
de banen en de accommodatie van de tennisvereniging LUNO TM. 

Men is verplicht zich te houden aan dit reglement.  

Algemeen 
1. Banen, kleedkamers, kantine en overige ruimtes zijn particulier terrein en uitsluitend 

toegankelijk voor leden, gasten en personen onder begeleiding van een lid van de 
vereniging. 
 

2. Tijdens competities en toernooien wordt door het bestuur een 
verenigingscompetitieleider c.q. toernooileider aangesteld. De aanwijzingen van deze 
persoon dient door iedereen te worden opgevolgd. 
 

3. In noodsituaties gelden de volgende telefoonnummers: 
 -  Calamiteiten en spoedgevallen     112 

-  Medische ongevallen Huisartsenpraktijk Engelsch Hof  0344- 691216  
-  Huisartsenpost Tiel       0900 7060504 
-  Overige noodsituaties Lucian Gerritsen (voorzitter LUNO) 06-52418244 
-  Politie         0900 88 44 

 
4. Het zorgdragen voor orde en netheid is een absolute eis die aan de gebruikers van het 

park en van de accommodatie wordt gesteld. 
Orde en netheid houden onder meer in: kleedkamers, douches, toiletten, bar en 
dergelijke ruimtes schoon en afgesloten achterlaten; alle afval, blikjes, peuken enzovoort 
in de aanwezige prullenbakken; voeten vegen bij het betreden en verlaten van de baan; 
niet roken op de banen. Orde en netheid houden ook in: dingen die vergeten zijn 
afgeven aan de bar, zelf actief zijn bij het op orde houden van het park. 
 

5. Spelers dienen zich te houden aan de door de KNLTB opgestelde kledingregels. 
 

6. Het bestuur is bevoegd personen die de bepalingen van dit reglement niet naleven de 
toegang tot het park te ontzeggen. 
 

7. Het betreden van het park, het spelen, het gebruikmaken van de accommodatie 
geschiedt geheel op eigen risico. De vereniging en het bestuur aanvaarden geen enkele 
andere aansprakelijkheid dan in de wet vastgelegd. 
 

Baanonderhoud 
 

8. LUNO bezit 8 kunstgrasbanen en 1 kunstgras minibaan. De banen mogen alleen 
worden betreden met voor kunstgras goedgekeurd schoeisel met een glad of fijn profiel. 
 

9. De banen mogen slechts bespeeld worden met volledig schone schoenzolen. Iedere 
speler dient zijn schoeisel te controleren op aanhangend vuil (modder, kauwgum etc.) 
alvorens de baan te betreden. 
 

10. Indien door weersomstandigheden de banen niet bespeeld kunnen worden zal dit op de 
website www.lunotm.nl gepubliceerd worden en op het park duidelijk worden 
aangegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij sneeuw en opdooi. De banen worden 
onherstelbaar beschadigd als er dan toch gespeeld wordt. 
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Afhangsysteem 
 

11. Er is een afhangsysteem beschikbaar in de hal van het clubhuis. Zolang de 
Coronamaatregelen van kracht zijn, is het verplicht om vooraf via de KNLTB Club APP 
af te hangen.  
 

12. Zodra die maatregelen niet meer van kracht zijn, kan er ook op de in de hal van het 
clubhuis worden afgehangen via het systeem. Bij drukte hebben spelers die hebben 
gebruik maken van het afhangsysteem voorrang! Als je ervoor kiest om te spelen zonder 
af te hangen kan het dus gebeuren dat je, als alle banen bezet zijn, ruimte moet maken 
voor afhangende spelers.  
 

13. De maximale speeltijd per periode bedraagt 60 minuten voor een dubbelspel en 45 
minuten voor een enkelspel. 
 

14. Spelen en afhangen kan alleen met een geldige ledenpas. Alle spelers die afhangen 
dienen in persoon op het moment van afhangen aanwezig te zijn, tenzij er is afgehangen 
via de KNLTB Clubapp. 
 

15. Een baan is pas gereserveerd als alle leden (4 voor dubbelspel en twee voor enkelspel 
op die baan hebben afgehangen. Het is dus niet toegestaan om twee opvolgende 
tijdsblokken als enkelpartij te reserveren en vervolgens een dubbelpartij te houden.  
 

16. Is de baan na afloop van de tijd niet door andere spelers afgehangen, dan mag 
men, zonder de tijd opnieuw in te stellen, doorspelen totdat de baan wordt afgehangen. 
 

17. De baan waarop niet wordt gespeeld wordt als eerste afgehangen. Als alle banen bezet 
zijn wordt de baan waarop het langste wordt gespeeld door het systeem als eerste 
afgehangen. 
 

18. Door de verenigingscompetitie- c.q. toernooileider kunnen banen worden gereserveerd 
voor competitie, toernooien of training, dit alles in overleg met het bestuur. Deze 
activiteiten hebben voorrang op vrij spelen. Waar mogelijk wordt er tenminste één 
tennisbaan beschikbaar gehouden voor vrij spelen. Voorafgaand aan een evenement 
kunnen organisatoren van activiteiten voor deze regeling dispensatie bij het bestuur 
aanvragen.  
 

19. Jeugdleden t/m 12 jaar kunnen tot 19.00 uur gebruik maken van de banen. Na 19.00 uur 
kunnen zij gebruik maken van de banen als er geen seniorleden aanwezig zijn. 
Juniorleden boven 12 jaar hebben dezelfde speelrechten als seniorleden. 
 

20. Leden mogen personen introduceren, mits zij zelf aanwezig zijn. 
De kosten bedragen € 2,50 per 60 minuten, af te dragen aan het dienstdoende lid van 
de barcommissie. Men kan per seizoen maximaal 3 maal worden geïntroduceerd. 
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Gedragsregels op de baan en naast de baan. 

Bij officiële wedstrijden, maar ook met vrij tennissen wordt er een sportief gedrag gewenst op 
de baan, maar ook naast de baan. 

Voor de speler gelden de volgende regels 

Wat hoort wel: 

• Wees vriendelijk en sportief; 
• Bij discussie speelt men het punt over; 
• Tel hardop; 
• Bedank elkaar na afloop. 

Wat hoort niet: 

• Gooien met het racket; 
• Ballen tussen spelmomenten wegmeppen; 
• Vloeken en schelden; 
• Ruzie maken met de tegenstander; 
• Telefoneren op de baan; 
• Afval achter laten op de baan; 
• Onsportief gedrag. 

Voor de toeschouwers gelden de volgende regels 

• Er mag niet met de wedstrijd bemoeid worden; 
• Aanmoedigen mag, maar doe dit gematigd en moedig alle spelers aan. 

 

Veel speelplezier!  


