
       

Het Baanreglement is vernieuwd vanaf het seizoen 
2007.
De nieuwe regels volgen hieronder.
Zij zijn van toepassing voor alle leden, aspirant leden 
en gasten van LTCM.

A Het recht op speeltijd

1) Alleen personen, die in het bezit zijn van een 
geldige PAS hebben recht op speeltijd.

2) Er zijn 4 soorten pasjes:
• Lidmaatschapspas senioren, voorzien van 

pasfoto;
• Lidmaatschapspas junioren, voorzien van 

pasfoto.
• Noodpas
• Introducépas. Deze is in het clubhuis 

verkrijgbaar á € 5 en €3,- voor jeugdspelers 

Voor elke pas geldt dat deze eerst wordt verstrekt, 
nadat de verschuldigde contributie door de club is 
ontvangen.

Voor het uitreiken van een noodpas of introducépas 
kan een waarborgsom worden gevraagd, welke 
wordt gerestitueerd bij het inleveren van de pas.

3) Een pas is uitsluitend voor persoonlijk gebruik

4) Vermissing van een pas dient zo  spoedig 
mogelijk bij de ledenadministratie gemeld te 
worden.
Een nieuwe pas is verkrijgbaar tegen betaling van 
€ 5 ,-

In afwachting van een nieuwe pas kan een noodpas 
worden uitgereikt.

B Openingstijden

Het bestuur bepaalt de datum waarop het seizoen 
begint en eindigt.
Gedurende het seizoen zijn de banen bespeelbaar tot 
23.00 uur
Op 4 mei van elk jaar is het park vanaf 18.00 uur 
gesloten.
Het bestuur en de baancommissie zijn bevoegd het 
park te sluiten indien de weersomstandigheden het 
bespelen van de banen niet toelaten.

C Vrij spelen en “afhangen”

1)  Elke clubactiviteit heeft voorrang boven vrij spelen. 
     Op het digitale afhangbord in de binnenhal is

aangegeven welke banen voor vrij spelen 
beschikbaar zijn.
Dit afhangbord dient gebruikt te worden voor vrij 
spelen vanaf 19.00 uur indien het clubhuis open is.
Voor vrij spelen tot 19.00 uur en op avonden, dat het 
clubhuis gesloten is, kan men afhangen op het 
buiten-afhangbord.
Degenen, die op het buitenbord hebben afgehangen, 
dienen om 19.00 uur opnieuw af te hangen op het 
afhangbord in de binnenhal.

2) Alvorens te spelen:
• haalt men de pas door paslezer en geeft men 

aan op welke baan men wenst te spelen, 
dubbel of enkel. Alle spelers dienen hun pas 
door de paslezer te halen.

• Men kiest zo mogelijk voor een baan die vrij 
is.Als alle banen bezet zijn, kiest men de 
baan , waarvan de speeltijd het verst 
gevorderd is.

3) De speeltijd is: Enkelspel 30 minuten
       Dubbelspel: 45 minuten

De tijd, welke het afhangbord aangeeft is beslissend 
voor de begin- en eindtijd.

4) De tijd tussen het afhangen en het begin van de 
speeltijd mag het park niet verlaten worden.
Verlaat men het park, dan wordt men geacht geen 
baan afgehangen te hebben.

5) Men dient 3 minuten voor het begin van de 
speeltijd bij de baan aanwezig te zijn, zodat de op 
de baan aanwezige leden het spel kunnen beëindigen 
en de baan kunnen slepen. Men betreedt de baan pas 
nadat het spel beëindigd is.

6) Bij het einde van de speeltijd is men verplicht de 
baan te slepen (zie sleepregels op de baan). Bij het 
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verlaten van de baan neemt men alle spullen mee en 
wordt geen afval achtergelaten.

7) Gereserveerde banen:
Banen die gereserveerd zijn voor jeugdspelers, 
lessen, wedstrijden of andere clubactiviteiten, mogen 
niet worden afgehangen.

D Dagleden

1) Dagleden kunnen vrij spelen door af te hangen,
zie onder C, van maandag tot en met vrijdag, elke 
dag tot uiterlijk 17.00 uur.

2) Dagleden kunnen deelnemen aan clubactiviteiten, 
welke binnen deze tijdsgrens vallen; buiten deze 
tijdsgrens kunnen zij deelnemen aan het OPEN 
Senioren/Jeugdtoernooi en de 
Clubkampioenschappen.

3) Dagleden, die na 17.00 uur vrij willen spelen of 
willen deelnemen aan een clubactiviteit dienen 
een introducépas te kopen.

E Jeugdleden
    
1) Jeugdleden kunnen onbeperkt vrij spelen door af 

te hangen , zie paragraaf C

2) Ook voor jeugdleden geldt:
Banen die gereserveerd zijn voor competities, 
toernooien, kampioenschappen of andere 
clubactiviteiten mogen niet worden afgehangen.

F Tossavond

1) Elke donderdagavond is TOSSAVOND voor leden 
vanaf 12 jaar.

2) Het tossen begint om 19.00 uur. Vanaf dat tijdstip 
kan er niet meer vrij gespeeld worden.

3) De deelnemers aan het tossen deponeren hun pas bij 
het toss-bord.

4) Indeling geschiedt door een aanwezig bestuurslid of 
een ander, door het bestuur aangewezen persoon. 
Het is de deelnemers niet toegestaan de indeling te 
wijzigen of te verlangen dat men wordt ingedeeld 
met een of meer bepaalde, andere personen.

5) De speelduur is 45 minuten.
Degene, die indeelt kan de speelduur bij grote 
belangstelling verkorten tot 30 minuten.

G Kampioenschappen, 
competitiewedstrijden, toernooien en 
andere clubactiviteiten.

1) Kampioenschappen, competitiewedstrijden, 
toernooien en andere clubactiviteiten worden tijdig 
in het clubblad vermeld.

2) Tijdens kampioenschappen, competitiewedstrijden, 
toernooien en andere clubactiviteiten kan er niet vrij 
gespeeld worden, tenzij een of meer banen voor vrij 
spelen gereserveerd zijn.
Tijdens competitiewedstrijden wordt een baan voor 
vrij spelen gereserveerd indien het 
wedstrijdprogramma dat toelaat.
De leden dienen er rekening mee te houden dat op 
competitiezaterdagen en -zondagen tussen 10.30 uur 
en circa 16.00 uur vrij spelen niet mogelijk is.

H Algemeen

1) In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist de 
baancommissie of het bestuur.

2) Het bestuur is bevoegd onder bijzondere omstandigheden af te 
wijken van dit reglement, dan wel dit reglement te wijzigen.

3) Het bestuur is voorts bevoegd om bij overtreding van de 
reglement maatregelen te nemen tegen degene, die zich daaraan 
schuldig maakt. Hieronder valt tevens de bevoegdheid van het 
bestuur om betrokkene(n) het recht op speeltijd te ontzeggen en 
de pas in te nemen.

4) De tekst van dit reglement zal gepubliceerd worden in het 
clubblad, zal op een toegankelijke plaats worden opgehangen in 
het clubgebouw en daarnaast is een exemplaar aanwezig bij de 
bar.
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