
Speeltijdenreglement 
Binnen LTVZ is een speeltijdenreglement van kracht. Dit reglement is bedoeld als 
richtlijn voor alle leden en bezoekers. Zij zijn verplicht zich aan de onderstaande 
reglementen te houden. 
1. Behoudens toegestane uitzonderingen ben je gerechtigd tot spelen, indien je in 
het bezit bent van een geldige pas, zoals omschreven in het huishoudelijk reglement. 
Artikel 4 en 19.  
 
2. Indien je wilt spelen, dien je de passen in een klokbordje op de juiste plaats in het 
speeltijdenbord te plaatsen en de correcte aanvangstijden te stellen. Nadere 
instructies voor het gebruik van het speeltijdenbord zijn naast het bord aangebracht 
en dien je correct op te volgen.  
 
3. Indien alle banen bezet zijn en er wachtende spelers zijn voor een baan, dan 
gelden de volgende speeltijden voor die betreffende baan:  
• In geval van een single: 45 minuten na de op hun klok aangegeven tijd.  
• In geval van een dubbel: 60 minuten na de op hun klok aangegeven tijd.  
• Indien is gereserveerd: 60 minuten na aanvang van de reservering.  
• Terstond indien er geen geldige passen op de juiste plaats in het speeltijdenbord 
zijn geplaatst.  
 
4. Wachtende spelers, welke reeds hebben gespeeld, worden geacht hun plaats af te 
staan aan hen die nog niet hebben gespeeld. Indien er wachtenden zijn, is het 
spelen van aspirant-leden en introducés niet toegestaan.  
 
5. Het bestuur is gerechtigd banen te reserveren voor competitie, training etc. Of om 
banen aan ledencategorieën bij voorrang toe te wijzen. Indien mogelijk zullen voor 
competities in ieder geval niet meer dan 3 banen worden gereserveerd. De 
reservering en toewijzingen worden in het werkschema op het speeltijdenbord 
aangegeven door codes. Het schema van de lopende week aan de voorzijde, dat 
voor de volgende week op de achterzijde. De verklaring van de codes is op of bij het 
speeltijdenbord aangebracht.  
 
6. Indien voor banen een toewijzing aan een categorie geldt en indien deze banen 
vrij zijn, staat het spelers van een ander categorie vrij ze te gebruiken. Mits zij ze 
terstond weer vrijmaken, zodra spelers uit de categorie waaraan ze toegewezen zijn 
zich aandienen.  
 
7. Een combinatie van maximaal 4 spelers, kan 1x per week een niet door het 
bestuur gereserveerde of toegewezen baan voor 1 uur reserveren. Je dient dit 
maximaal 1 week en minimaal 1 dag van tevoren aan te geven op de 
reserveringsmogelijkheid naast het speeltijdenbord. Junioren mogen alleen voor 
18.00 uur reserveren.   
 
*Dit reglement is aangenomen in de algemene vergadering van 1 november 1988. 


