Aan : Gebruikers van de locatie TC Vlodrop
Betreft Onderhoud banen
Aan het begin van het nieuwe seizoen merken we dat er onduidelijkheid bestaat over onderhoud aan
banen TC Vlodrop.
Daarom onderstaan een overzicht van de te verrichten werkzaamheden na elke speelbeurt ( vrij
tennis, competitie, training etc.)
ONDERHOUD VOOR EN NA HET SPELEN ( Uittreksel uit Huishoudelijk Reglement)
1.

Na beëindiging van het spel dient de gehele baan te worden geveegd. Ter bevordering van
goede vlakheid van de baan dient
het vegen te geschieden bij voorkeur vanaf de achterlijn naar het net en omgekeerd.

2.

Wanneer de automatische beregeningsinstallatie wegens storing uit bedrijf is, dient de baan,
alvorens met spelen te beginnen, vooral bij droog weer flink met de hand sproeier te worden
gesproeid. Dit is absoluut noodzakelijk om de kwaliteit van de gravel te handhaven en
hinderlijke stofvorming tegen te gaan.

3.

Om 23.00 uur gaat de baanverlichting automatisch uit. Dit betekent dat tijdig met tennissen
moet worden gestopt teneinde de ballen te verzamelen en de baan verzorgd achter te laten.

4.

In het begin van het seizoen dienen na ieder spel :
- de gaten (voetafzet) in de banen te worden gedicht;
- de banen grondig te worden geveegd en daarna gewalst.

5.

Tijdens regen en direct daarna wanneer de gravel te nat is, mogen de banen niet worden
bespeeld. Nooit grote plassen met bezem
of mat wegvegen, maar wachten totdat het water vanzelf is weggezakt. Het is streng
verboden te prikken in de gravel- of lavalaag.

6.

Bij losliggende lijnen, kapotte bezems of matten, weigeren van de sproeiers van de
beregeningsinstallatie of andere mankementen, dient dit onmiddellijk gemeld te worden bij
de baancommissaris of bij een bestuurslid.

7.

Zodra de baancommissaris of bestuur het nodig achten dat de baan moet worden vrijgemaakt
voor noodzakelijk onderhoud, dient aan dit verzoek onmiddellijk te worden voldaan.

8.

De baancommissaris of bestuur hebben het recht om het spel af te breken bij ernstige
overtreding inzake baanverzorging, schoeisel, kleding, gedrag of anderszins niet naleven
van het baanreglement.

Aan dit gedeelte van het huishoudelijk reglement wordt onderstaande toegevoegd :
Specifiek voor eerste weken van seizoen ( maand april) geld de volgende instructie m.b.t.
banen onderhoud :
1.

Na spelen ( uur) de baan egaliseren m.b.t. van de plank

2.

Daarna over de baan gaan met de bezem/mat

3.

Als laatste walsen ( 2 banen voor, en 2 banen achter baselijn)

Instructies van de baan commissaris ( Dhr. Charles Wolters) dienen onverwijld opgevolgd te
worden.
Het niet navolgen van bovenstaand kan ertoe leiden dat toegang tot banen geweigerd wordt door
Bestuur TC Vlodrop
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