
 
 
 
 
 
 

BAANREGLEMENT 2014 
 
ALGEMEEN 
 
Zaterdagavond sluit het park/clubgebouw 19.00 uur en zondagavond sluit het 
park/clubgebouw 22.00 uur. Deze sluitingstijden gelden alleen voor de avonden dat 
er geen evenementen zijn. 
 
 
CATEGORIEËN 
 
 MINI’S - t/m 12 jaar 
 Op alle dagen mag er worden gespeeld tot 18.00 uur. 
 Op woensdagmiddag het alleenrecht van 12.00 tot 17.00 uur. 
 Selectie tot 20.00 uur. 
 MAXI’S - 13 t/m 17 jaar 

Op alle dagen mag er worden gespeeld tot 20.00 uur, uitgezonderd 
woensdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur en donderdagavond. 
Selectie alle dagen, uitgezonderd woensdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur. 

 SENIOREN - 18 jaar en ouder 
Alle dagen, uitgezonderd woensdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur. 

 
 
UITZONDERINGEN 
 
 Alle rechten vervallen op de door de vereniging of de K.N.L.T.B. georganiseerde 

activiteiten, zoals onderhoud, competitie, toernooien, roll-in, lessen enz. Per 
activiteit zal worden aangegeven van welke banen gebruik wordt gemaakt. 

 Competitiespelers mogen geen banen afschrijven op de dag waarop ze zelf  
competitie hebben gespeeld. 

 Afschrijven door competitiespelers op overige dagen (op zater- en zondag vanaf 
18.00 uur) is toegestaan.  

 
 
AFSCHRIJVEN 
 
 Om te mogen spelen moet men in het bezit zijn van een geldig pasje met eigen 

pasfoto, naam en jaaraanduiding. Als je je pas bent vergeten, is het mogelijk een 
zgn. ‘ezelspas’ bij de bar te kopen voor € 5,--. 

 Toegestane speelduur: 
- Single: 30 minuten 
- Dubbel: 45 minuten 
N.B. Een baanbezetting met 3 personen wordt beschouwd als een single. 



 Lege banen dienen het eerst te worden afgeschreven. 

 Indien er met het pasje is afgeschreven, dient men ook op het park aanwezig te 
zijn. 

 Diegenen die les hebben, mogen tijdens de les niet afhangen. 
 
 
WAT NIET MAG: 
 
 Bijhangen 

Als er 3 leden op de baan staan, wordt dat beschouwd als een single. Komt er 
later een 4e speler bij, dan zou dat betekenen dat er in plaats van 30 minuten er 
45 minuten gespeeld kan worden. Dat is niet toegestaan. 

 
 
LESBANEN: 
 
Van april t/m september:  tot 19.00 uur maximaal 4 banen 

na 19.00 uur maximaal 3 banen 
Van september t/m april: maximaal 2 buitenbanen  
 
Tijdens het Open toernooi, het Open Jeugd Toernooi, KNLTB-competitie en de 
wintercompetitie (donderdagavond) zijn er geen lesbanen beschikbaar. 
 
 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur. 


