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Leden van L.T.C. de Brug, in het bezit van een geldige parkkaart, kunnen dagelijks tot 19.00 uur een 

baan voor een uur afschrijven. Na 19.00 uur kan men alleen voor drie kwartier afschrijven.  

Wegens de te verwachten drukte in de avonduren dient men geen enkelspel te spelen. Is dit toch het 

geval, dan hebben in ieder geval twee andere leden het recht om zich bij betreffend duo te voegen.  

Voor het afschrijven van een baan, kijkt men op de klok op het terras welke baan vrij is of vrij komt. U 

geeft op de klok uw vertrektijd aan en zet uw pasje op de klok onder spelen. Als voorbeeld: u gaat 

om 13.00 uur de baan op, de klok zet u dan op 14.00 uur, uw pasje zet u bij spelen.  

Als u moet wachten zet U uw pasje onder wachten. Zijn de banen bezet, dan ziet U de ingestelde 

vertrektijd van uw voorgangers. Ziet u dat de klok verkeerd is ingesteld maak dan op een nette 

manier de spelers hierop attent. Corrigeer eventueel de tijd. Zet uw pasje dan op de klok onder 

wachten. 

Het is ten strengste verboden om met ander dan tennisschoeisel te tennissen. Trim-en 

basketbalschoenen zijn geen tennisschoenen.  

Onze tennisaccommodatie is alleen voor leden. Niet-leden zijn als toeschouwer welkom, mits zij zich 

correct gedragen. Ons terras is niet bedoeld als ontmoetingsplaats voor rumoerige / baldadige jeugd 

of anderen. Dit geldt uiteraard zeker ook voor ons clubhuis. De bardienst heeft het recht om niet-

leden niet te bedienen, indien daar een goede reden voor is.  

VERMIJD OVERLAST BIJ DE OMWONENDEN. PARKEER UW AUTO NIET HINDERLIJK, MAAK NIET 

ONNODIG VEEL LAWAAI TIJDENS HET TENNISSEN EN OP HET TERRAS. VERTREK ZO RUSTIG MOGELIJK. 

ZEKER ALS MEN 'S AVONDS WAT LATER VERTREKT  

BAANREGELS VOOR DE KUNSTGRASBANEN 

Niet roken op de baan, kunstgras is zeer gevoelig voor vuur.  

Gooi geen kauwgum of ander etensresten op de baan, dit hecht aan het  kunstgras en is heel moeilijk 

te verwijderen. Voorkom dat zwarte aarde of andere vuiligheid op de baan komt, dus goed voeten 

vegen voor men op de baan gaat. Neem geen glaswerk mee de baan op. Bij ijzel of rijp de banen niet 

bespelen, omdat dan de polen breken. Wanneer nog vorst in de lavalaag aanwezig is, bij invallende 

dooi (zgn. opdooi) niet op de banen spelen, dit veroorzaakt beschadiging van de mat en de 

fundering. Indien aan de poort het bord hangt met de tekst “Banen niet betreden” dan betekent dit 

ook daadwerkelijk dat er NIET getennist kan worden. 

REGEN: Bij een flinke regenbui is de waterdoorlatendheid van de constructie goed, toch blijft de baan 

wat langer nat. De baan is dan wel te bespelen maar de ballen worden dan zwaarder en wat trager. 

De banen worden bij regen wat glad en men dient op te letten voor uitglijden.  

WIND: De wind heeft hoegenaamd geen invloed op het baanoppervlak.  

WARMTE / LANGDURIGE DROOGTE: Bij langdurig droog en / of warm weer kunnen de banen worden 

besproeid, hierdoor wordt de bespeelbaarheid van de banen beter en aangenamer. 

VORST / SNEEUW: Bij vorst zijn de banen gewoon bespeelbaar. Bij opdooi en / of ijzel mag er niet 

worden gespeeld. Bij sneeuw wordt aangeraden de sneeuw niet weg te schuiven, omdat daarbij de 

mat kan worden beschadigd en de bezanding onregelmatig wordt gemaakt.   
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Wanneer men twijfelt of er getennist mag worden i.v.m. de weersomstandigheden, kijk dan op de 

site www.ltcdebrug.nl onder het kopje: laatste nieuws. Tevens ontvangen alle leden via de e-mail 

bericht als er niet op de banen gespeeld mag worden.   

Indien aan de poort het bord hangt met de tekst “Banen niet betreden” dan betekent dit ook 

daadwerkelijk dat er NIET getennist kan worden. 

BEDIENING VERLICHTING  

De verlichtingsschakelaars van de tennisbanen zijn te vinden in de entree van ons clubhuis.  

Met de groene knop gaat de tennisbaan verlichting aan en met de rode weer uit.  

Tussen het uitschakelen en het opnieuw inschakelen van de tennisbaanverlichtingen moet u een 

kwartiertje wachten.  

Zodra u uit getennist bent en niemand meer verwacht graag de tennisbaanverlichting uitschakelen.  

Wij hebben gekozen voor geen automatisch uitschakeling om 23.00 uur van de tennisbaan 

verlichting, dus graag dit zelf in de gaten houden. 

Na 23.00 uur dient iedereen te stoppen met tennissen en de tennisbaanverlichting uit te schakelen. 


