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1. TC Capelle 
 

TC Capelle is een gezellige tennisvereniging in Capelle aan den IJssel met bijna 1000 leden, 

waaronder zo’n 150 jeugdleden. Wij zijn in het bezit van een topaccommodatie en beschikken over 

14 smashcourt tennisbanen waarvan 6 permanent overdekt. Alle 8 buitenbanen zijn het hele 

kalenderjaar beschikbaar voor de leden. De 6 overdekte banen zijn van 1 april tot 1 oktober voor alle 

leden beschikbaar en worden in de winterperiode verhuurd (1 oktober tot 1 april). 

TC Capelle biedt tennissers alle faciliteiten voor het beoefenen van hun hobby, zowel recreatief als 

competitief. Jaarlijks komen, zowel in het voor- als najaar, ruim 90 teams uit in de verschillende 

competities van de KNLTB. Toptennis heeft in de club geen prioriteit. Daarnaast worden jeugdtennis 

en G-tennis gezien als essentiële onderdelen voor de vereniging nu en in de toekomst. De 

tennisscholen hebben een belangrijke taak binnen de club. Er zijn concrete afspraken tussen de club 

en de tennisscholen. 

De vereniging organiseert diverse toernooien, label-avonden en ochtenden en daarnaast andere 

interne evenementen die gepland worden op de jaarlijkse evenementenkalender. Voorgaande 

opsomming zorgt van tijd tot tijd voor de nodige drukte op de banen en hierbij hoort een duidelijke 

en heldere verdeling. Dit document verwoordt de op dit moment geldende beleidslijnen. Vragen of 

opmerkingen hierover worden voorgelegd aan het bestuur. 

 

De belangrijkste basisafspraken 
 Het aantal banen beschikbaar voor vrijspelen tijdens een evenement. 

 Een beleidslijn ten aanzien van wie ‘bij slecht weer’ in de zomer voorrang krijgen om in de hal 

te mogen spelen.  

 Zorgen voor transparante communicatie over baangebruik binnen de vereniging, zodat voor 

alle (nieuwe) leden duidelijk is welke regels hieromtrent gelden. Beschikbaar op de website. 

 Inzichtelijk maken 2 weken voorafgaand aan elk evenement welke banen worden gebruikt/ 

beschikbaar zijn. 

 Door inzicht te geven in labelmomenten, aangeven wat de piek- en daluren zijn ten aanzien 

van baanbezetting. 
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2. Baanverhuur 
 

Verhuur banen in de zomer 
Verhuur losse banen is mogelijk op: 

• maandag 

• dinsdag 

• donderdag 

• vrijdag 
 

De verhuur is mogelijk van 9:00 uur tot 19:00 uur. Er kunnen ook contractbanen banen gehuurd 

worden voor de zomerperiode. Er mogen maximaal 2 banen per uur verhuurd worden (baan 5 of 6). 

 

Verhuur banen in de winter 

In de winter worden alleen binnen banen in de overkapping verhuurd. Dit gebeurt d.m.v. een vast 

contract of via losse baanverhuur. 

  

Verhuur banen overig 

 Aanvragen van derden zoals de KNLTB om banen ter beschikking te stellen, zullen door de 

vereniging niet worden gehonoreerd. 

 Indien bij slecht weer een aanvraag wordt gedaan voor het spelen van bv. een finaleweekend 

in de overkapping, is het uitsluitend het bestuur dat hiervoor fiat verlenen mag. Aan 

toezeggingen door anderen dan voorgenoemde kunnen geen rechten worden ontleend. 

Lesbanen 
• Tennisschool Alexander Hellinga geeft les op baan 8 in de zomerperiode. 

• Tennisschool Mejor geeft les op baan 5 in de zomerperiode. 

• Er kunnen meer banen bezet zijn voor tennislessen tussen 9:00 uur en 19.00 uur (met name 

op de woensdagmiddag en vrijdagmiddag altijd in overleg met het bestuur). Deze staan dan 

gereserveerd in het afhangsysteem. 

• Gebruik overkapping door tennisscholen bij regen. Dit is gedurende werkdagen toegestaan 

tot 19:00 uur met een maximum van 1 baan per tennisschool. 

• Na 19.00 uur is lesgeven op de binnenbanen niet toegestaan. Het is leden niet toegestaan 

een baan af te hangen om vervolgens les te krijgen. 
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3. Baanverdeling 

Algemeen 
Alle leden van TC Capelle kunnen in principe op elk moment tussen 9:00 uur en 23:00 uur gebruik 

maken van de banen met inachtneming van het gestelde in het baanreglement. De verlichting op de 

banen gaat van maandag t/m zondag bij zonsondergang aan tot max. 23:00 uur. 

De verdeling van de baanruimte bij competitie, toernooien en 

evenementen. 
 

Voorjaarscompetitie 
In principe zal tijdens de voorjaarscompetitie (1 april t/m 1 juni) de baanverdeling als volgt zijn: 

 Dinsdag vanaf 10:00 uur zullen er 4 banen voor de competitie worden gebruikt en zijn er 

2 lesbanen (niet de gehele dag) in gebruik. De overige banen zijn vrij; 

 Donderdag vanaf 10:00 uur zullen er 4 banen voor de competitie worden gebruikt en zijn 

er 2 lesbanen (niet de gehele dag) in gebruik. De overige banen zijn vrij; 

 Vrijdagavond: na 19:00 uur geen vrije banen beschikbaar. 

 Zaterdagochtend tot 13:30 uur, 8 banen vrij (3 banen competitie en 2 tot 3 lesbanen, 

afhankelijk van het aantal te geven lessen); 

 Zaterdagmiddag: na 13:30 uur geen vrije banen in verband met het hoge aantal 

competitieteams. Na 19:30 uur komen er banen vrij, afhankelijk van het verloop van de 

competitie en de weersomstandigheden. Beschikbare banen na 19:30 uur in overleg met 

de competitieleider. 

 Zondag: 9:00 uur tot 16:00 uur geen vrije banen in verband met het hoge aantal 

competitieteams. Na 16:00 uur komen er banen vrij, afhankelijk van het verloop van de 

competitie en de weersomstandigheden. Beschikbare banen na 16:00 uur in overleg met 

de competitieleider. 

 Donderdagavond: aan de extra competitie van de KNLTB op donderdagavond zal de 

vereniging niet gaan deelnemen. 

Najaarscompetitie 
In principe zal tijdens de najaarscompetitie (half september t/m 1 november) de baanverdeling als 

volgt zijn: 

 Vrijdagavond vanaf 1 oktober (start winterseizoen overkapping), na 19:00 uur geen vrije 

banen beschikbaar. 

 Zaterdagochtend tot 10:00 uur zijn er 12 banen beschikbaar en vanaf 1 oktober zijn op 

genoemde tijden 6 banen beschikbaar. Na 1 oktober vanaf 10:00 uur zijn er geen vrije 

banen beschikbaar in verband met het hoge aantal competitieteams. Na 17:00 uur 

komen er banen vrij, afhankelijk van het verloop van de competitie en 

de weersomstandigheden. Beschikbare banen na 17:00 uur in overleg met de 

competitieleider. 

 Zondag van 9:00 uur tot 17:00 uur zijn er geen vrije banen in verband met het hoge 

aantal competitieteams. Na 17:00 uur komen er banen vrij, afhankelijk van het verloop 
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van de competitie en de weersomstandigheden. Beschikbare banen na 17:00 uur in 

overleg met de competitieleider. 

 Bij slecht weer zullen er geen binnenbanen ter beschikking worden gesteld. Teams 

kunnen eventuele vrij banen in de overkapping huren tegen een vergoeding. Bij slecht 

weer in de maand september heeft de competitie geen voorrang op het vrijspelen en de 

trainingen van de tennisscholen in de overkapping. 

 

Dit zijn de algemeen geldende regels voor beide competities. Houdt de website in de gaten voor 

extra vrijspeelmogelijkheid. Deze wordt zodra de indeling bekend is, bij aanvang van de competities, 

in de nieuwsbrief vermeld en op de website gepubliceerd. 

Toernooien 
Tijdens het Open Toernooi (eerste week van juli) zijn er in het voorweekend beperkt banen 

beschikbaar voor vrijspelen. Van maandag t/m vrijdag zijn er vanaf 18:00 uur geen vrije banen 

beschikbaar. In het finaleweekend van het Open Toernooi zijn er beperkt banen beschikbaar, e.e.a. in 

overleg met de toernooileider. 

Tijdens het Jeugdtoernooi (laatste week van augustus) wordt er gespeeld tot 19:00 uur op 8 banen 

maximaal. Hierbij geldt dat bij slechte weersomstandigheden op de binnenbanen het toernooi 

voorrang heeft op het vrijspelen en de genoemde tijd kan worden overschreden. De toernooileider 

zal in dit laatste geval, na het overleg met het bestuur, zorgdragen voor tijdige updates en 

communicatie op de clubwebsite. 

Tijdens de Senioren Clubkampioenschappen (eerste week van september) zijn er na 18:00 uur geen 

vrije banen beschikbaar. 

Evenementen 
 Evenementen dienen zoveel als mogelijk buiten de piek-speeluren om te worden 

georganiseerd.  

 Dagactiviteiten, tijdens het zomerseizoen, zullen op de 8 buitenbanen plaatsvinden. Bij 

slechte weersomstandigheden mag naar de binnenbanen wordt uitgeweken. Er dienen 

altijd* twee banen in de overkapping beschikbaar te blijven voor het vrijspelen.  

*Uitzonderingen worden door het bestuur bepaald en tijdig vooraf gecommuniceerd. 

Labelen  
Tijdens de woensdagavond label zijn er geen vrije banen beschikbaar na 19:00 uur; Deze labelavond 

is voor alle leden vrij toegankelijk. Er zijn 2 banen beschikbaar voor de tennisscholen. In de 

winterperiode wordt de label alleen op de buitenbanen gespeeld en is er géén uitwijkmogelijkheid bij 

slecht weer. 

 

Voor de maandag- en donderdagochtend label zijn er 5 banen gereserveerd van 10:00 uur tot 14:00 

uur; Deze labelochtend is voor alle leden vrij toegankelijk. Bij slechte weersomstandigheden, buiten 

de winterperiode om, mag naar twee binnenbanen worden uitgeweken. Er dienen altijd twee banen 

in de overkapping beschikbaar te blijven voor het vrijspelen. Deze laatstgenoemde banen mogen in 
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gebruik worden genomen indien er geen vrij-spelers zijn, doch behouden het recht afgehangen te 

worden en dienen in dat geval te worden afgestaan.  

In de winterperiode wordt de label alleen op de buitenbanen gespeeld en is er géén 

uitwijkmogelijkheid bij slecht weer. 

 

Introducees tijdens evenementen etc. 
Tijdens competitiedagen, toernooidagen en overige clubevenementen is er geen mogelijkheid tot 

introductie. 

4. Baanreglement 

 

JIBA Afhangsysteem 
1. Ieder lid is verplicht het afhangsysteem te gebruiken met zijn/haar eigen geldige KNLTB-pas. 

2. Afgehangen kan worden voor een speeltijd van 45 minuten bij 3-4 personen per baan en van 

30 minuten bij 2 personen per baan voor het enkelspel. 

3. Indien er vrije banen zijn dient men eerst op een vrije baan af te hangen. Pas als alle banen 

bezet zijn, mag men op een bezette baan afhangen. Hierin wordt een onderscheid gemaakt 

tussen binnen- en buitenbanen. D.w.z. men kiest de eerste vrije baan buiten of de eerste 

vrije baan binnen. Afhankelijk van waar men verkiest te spelen.  

4. Afhangen dient persoonlijk te geschieden, men dient op het park aanwezig te zijn. Men 

wordt van de baan gehaald indien men op een KNLTB pas van een ander afhangt/speelt. 

5. Alle spelers, zowel junioren als senioren mogen, eenmaal spelend, op welke baan dan ook, 

hun speeltijd altijd uitspelen, tenzij de baan nodig is voor competitie, toernooi, les of 

onderhoud of overige clubactiviteiten. 

Beschikbare banen 
1. Tot 19:00 uur hebben juniorleden dezelfde rechten als de seniorleden. Dit betekent dat 

zowel junioren als senioren op alle banen mogen spelen. 

2. Vanaf vrijdagavond na 19:00 uur en het gehele weekend hebben juniorleden (ouder dan 12 

jaar) dezelfde rechten als de seniorleden. Dit betekent dat zowel junioren als senioren op alle 

banen mogen spelen. 

3. Tijdens de zomervakantie (regio Midden) hebben juniorleden, ouder dan 12 jaar, dezelfde 

rechten als seniorleden. 

4. Tijdens competitie, toernooien of clubactiviteiten is er een gewijzigde baanindeling (zie 

Hoofdstuk Baanverdeling). 

Gebruik van de banen 
1. Tijdens het spelen is geschikt tennisschoeisel en tenniskleding verplicht. 

2. Na het spelen is men verplicht de baan te slepen. 

3. Bij vorst en sneeuw mogen de banen niet worden gebruikt, c.q. moeten deze worden 

verlaten. 

4. Aanwijzingen van de GOP ploeg en/of Bar kernteam dienen strikt te worden opgevolgd. 
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5. Overige bepalingen 

Gebruik KNLTB-pas 
Het is verboden gebruik te maken van de KNLTB-pas van een ander; bij constatering hiervan 

vervalt onmiddellijk het afgehangen speelrecht van alle op de desbetreffende baan aanwezige 

personen. 

Verlies KNLTB-pas 
Verlies van het KNLTB-pas moet onmiddellijk worden gemeld aan de ledenadministratie. Voor 

een nieuw pasje moet € 4,-- worden betaald. 

Introducees  
Introduceren van niet-leden: 

 niet-leden mogen maximaal 5 dagdelen per seizoen geïntroduceerd worden; 

 het introducé-tarief dient vooraf bij de bar te worden afgerekend. Actuele prijzen 

opvraagbaar aan de bar; 

 de introducé ontvangt van een barmedewerker een pasje waarmee men kan afgehangen; 

 introduceren kan alleen als de bar open is en als er voldoende baanruimte beschikbaar is, 

dit ter beoordeling van het bar-kernteam-lid; 

 introduceren kan niet tijdens piekuren, competitiedagen, toernooidagen en overige 

evenementen 

Piekuren 

Vastgestelde piekuren zijn van maandag tot en met donderdag van 19:00 uur tot 23:00 uur. 

Uitzondering hierop zijn de doordeweekse dagen tijdens de zomervakantie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Indien er een vraag is waarop in dit document géén antwoord wordt gegeven, er een 

bijzonder verzoek of opmerking is, kan men zich wenden tot het bestuur via 

voorzitter@tccapelle.nl.  

Bij niet-naleving van dit baanbeleid kan het bestuur maatregelen nemen op basis van haar 

bevoegdheden. 

mailto:voorzitter@tccapelle.nl

