
 

Welkom   
 
Het bestuur van Tennisvereniging de Boskreek presenteert u met plezier het 
informatieboekje 2015. In deze uitgave zullen wij op een korte wijze schetsen 
wat de structuur van de club is en welke activiteiten wij organiseren. Indien u 
na het lezen hiervan nog vragen heeft of er zaken nog onduidelijk zijn, neem 
dan contact op met het meest voor de hand liggende bestuurslid (bijvoor-
beeld rondom Jeugdbeleid met het bestuurslid Jeugdcommissie, of rondom 
Kantinebeleid met het bestuurslid Kantinecommissie). Wij wensen u veel 
tennisplezier en hopen dat onze club, ook buiten het actieve tennissen, een  
aangename plek voor u is om te vertoeven en u te vermaken. 
 
Algemeen 
 
T.V. de Boskreek is opgericht in het jaar 1976. Gestart werd op twee beton-
banen die eigendom waren van de Gemeente Oostburg. In de loop van de 
jaren nam het ledental toe en werd gespeeld op 4 gravelbanen. In het jaar 
1989 werd het huidige clubgebouw door zelfwerkzaamheid van de leden 
gebouwd. In goed overleg met de Gemeente werd het park in het jaar 1999 
geprivatiseerd. Vanaf die tijd is het volledige park eigendom van T.V. de Bos-
kreek en dienen wij ook zelf zorg te dragen voor onderhoud en vervangingen. 
Onderdeel van het privatiseringsproces was de toplaagrenovatie van de be-
staande vier banen en de aanleg van een vijfde gravelbaan. De club bestaat 
per begin 2015 uit ongeveer 265 leden waarvan 39 junioren. In het zomersei-
zoen vinden alle activiteiten plaats op het tennispark, in het winterseizoen 
huurt de tennisvereniging banen in sporthal de Scheldeveste te Breskens om 
de leden de gewenste tennismogelijkheden te bieden. De tennisvereniging 
heeft een brede doelstelling. We proberen een club te zijn voor tennissers 
van alle niveaus tegen een betaalbare prijs. Het beleid van het bestuur is 
erop gericht om de prijzen van contributie en consumpties op een aanvaard-
baar niveau te houden om zodoende de prijsdrempel zo laag mogelijk te 
houden. Het laag houden van zowel de contributie als de consumptieprijzen 
is alleen mogelijk als er voldoende leden binnen de vereniging bereid zijn 
beurtelings kantinediensten te verrichten. Vanaf het jaar 2007 maakt het 
draaien van 1 kantinedienst per senior per jaar een vast onderdeel uit van het 
lidmaatschap (zie verder). Sinds 1999 werken we samen met de professione-
le Tennisschool van Filip Versluys, die met 3 leraren de tennislessen ver-
zorgt. Op sportief gebied ligt de nadruk op het recreatieve deel van het ten-
nissen, maar er worden ook mogelijkheden geschapen om spelers met po-
tentie de mogelijkheden te geven zich binnen onze club te ontwikkelen. Ten-
nisschool Filip Versluys voorziet eveneens in leraren die zich meer op het 
recreatieve deel van het tennissen richten (weliswaar ook om beter te leren 
tennissen) en leraren die meer prestatiegericht lesgeven. 
 

Contributie   
 
Voor het jaar 2015 is de contributie als volgt vastgesteld: 
Senioren   € 87,00  en Junioren   € 46,00   
Nieuwe leden betalen het eerste jaar  € 25,00 contributie. 
Sinds het jaar 2002 worden de contributies zoveel mogelijk automatisch ge-
incasseerd door de penningmeester. Dit bespaart de penningmeester veel 
werk en is minder duur voor de vereniging. Nieuwe leden dienen een machti-
ging af te geven voor het automatisch incasseren van de contributie. De con-
tributie wordt in twee  bedragen geïnd: de helft per eind maart en de helft per 
eind mei van het lopende jaar. 
 
Lidmaatschap beëindigen 
 
Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar dient te 
geschieden vóór 31 december van het lopende kalenderjaar. Dit om het beta-
len van bondscontributie voor het volgende jaar te voorkomen. Indien men 
niet afmeld voor de gestelde datum wordt de bondsbijdrage voor het volgen-
de jaar in rekening gebracht. Voor 2015 bedraagt deze € 16,00. 
 
Competitieleden 
 
In overleg met Jeugdcommissie en/of Technische commissie kunnen niet-
leden competitiespelen indien een team onvoldoende spelers heeft om aan 
de competitie te kunnen deelnemen. Men dient wel lid te worden om aan het 
reglement van de KNLTB te voldoen, maar er wordt geen contributie in reke-
ning gebracht. Wel moet men lid zijn van een andere vereniging en daar het 
volledige lidmaatschap betalen. Deze zogenaamde competitieleden zijn al-
leen gerechtigd om competitie te spelen op de club. Competitieleden hebben 
niet automatisch het recht op competitie spelen in een volgend jaar. Dat 
hangt af van de mogelijkheid om teams samen te stellen die louter bestaan 
uit eigen leden.  
 
Tennislessen 
 
Zowel in het voorjaar als in de winter is het mogelijk om tennislessen te vol-
gen. Alle leden ontvangen hiervoor in maart en september een inschrijfformu-
lier van de tennisschool. Hierop zijn de prijzen vermeld en kan men aangeven 
naar welke lessenreeks de voorkeur uitgaat (hoeveel personen per groep, 
hoeveel lessen per week enz.) en wanneer men is verhinderd. De tennis-
school stelt in overleg met Technische commissie (senioren) en Jeugdcom- 
missie (junioren) een lesplanning op waarbij zoveel mogelijk rekening wordt  
gehouden met de individuele wensen. Indien de inschrijvingen niet geheel  



 

met elkaar matchen wordt in overleg gezocht naar oplossingen en alternatie-
ven. In het voorjaar bestaat een lessenreeks uit 12 weken en wordt het be-
treffende bedrag in 1 keer betaald aan de tennisschool, eind april. Tijdens de 
winterperiode bestaat een lessenreeks uit 24 weken en wordt het lesgeld 
betaald aan de tennisschool en de baanhuur via automatische incasso afge-
schreven per eind november.  
 
Jeugdbeleidsplan 
 
Junioren die tennislessen volgen krijgen een korting van € 14,00 per lessen-
reeks (maximaal € 28,00 per jaar) zodat het grootste deel van hun contributie 
op die manier wordt gecompenseerd. 
 
Mini-tennistoernooien (Kids Fun Dagen) 
 
Kinderen t/m 14 jaar worden gestimuleerd om in te schrijven voor mini- 
tennistoernooien. In 2015 worden deze Kids Fun Dagen als gezamenlijke 
reeks georganiseerd in Schoondijke, Groede, Breskens, IJzendijke, Sluis,  
Aardenburg en Biervliet. Deelname aan vier van de zeven toernooien levert 
een leuke prijs op. De lijst met informatie is verkrijgbaar bij de Jeugdcommis-
sie en kan worden gedownload van de website. Tevens krijgen alle jeugdle-
den t/m 14 jaar een mail met folder voor inschrijving voor deze Kids Fun Da-
gen. Deelname is gratis, deelnemers krijgen een waardebon van de jeugd-
commissie. 
 
 
Stageweken 
 
In de zomervakantie organiseert de tennisschool stageweken voor junioren in 
Breskens en Terneuzen. Een stageweek bestaat uit tennislessen van 1,5 uur 
vanaf maandag t/m vrijdag op een vast tijdstip. Dit wordt indien gewenst ge-
combineerd met deelname aan tennistoernooien in België, waarbij de junio-
ren door tennisleraren worden begeleid. 
 
Clubblad 
  
Het clubblad verschijnt 1x per jaar en wordt uitgegeven eind maart. Op elk 
adres waar leden wonen wordt 1 exemplaar bezorgd. Leden kunnen kopij 
aanleveren met het verzoek dit te plaatsen in het clubblad. 

 
 
 
 

Samenstelling Bestuur en Commissies 
 

Dagelijks bestuur 
Voorzitter 
Penningmeester 
Secretaris 
 
Technische commissie 
Bestuurslid  
 
 
 
Jeugdcommissie 
Bestuurslid 
 
Kantinecommissie 
Bestuurslid  
 
 
Accommodatiecommissie 
Groundsman   
  
Bestuurslid 
 
 
 
 
 
 
PR-commissie 
 
 
Clubblad/Face-book    
 
Website 
 
 
Financiëlecommissie    
 
 
 
Ledenadministratie  
 
 

 
Peter Tazelaar      
Patrice van Landschoot 
Martina de Kruijter   
 
 
Adrie de Looff      
Joeri Flikweert           
Brigith de Waele    
Herman de Baare 
 
Ronald de Back  
Heleen Tazelaar     
                   
Johan Walhout  
Vera van den Broecke   
Marjon Vercruijsse       
 
Sjaak Verduin   
Jaap de Back  
Adri Walhout                     
Alexander Elfrink              
Mario Nelisse                   
Huib Krijger  
Aart de Looff   
Herman v.d Voorde  
 
Tim Robijn  
Tonny van Noord 
 
Reggie Corijn 
 
Heleen Tazelaar 
Adrie de Looff 
 
Reggie Corijn  
Miel Baetens                     
Ingrid van Driel                 
                 
Jolanda Steijaert                   
 
 

 
38 64 65 
06-53384059 
 
 
 
06-20933014 
06-21805634 
06-10714002 
06-21586298 
 
38 62 97 
38 64 65 
 
38 37 24 
06-22467971 
06-30070769 
 
38 31 62 
38 26 41 
38 32 43 
38 21 41 
38 34 72 
45 26 07 
38 36 42 
38 50 25 
 
38 21 00 
39 18 88 
 
38 21 17  
 
38 64 65 
06-20933014 
 
38 21 17 
06-20623270 
06-10936664 
 
38 13 85 
 
 



 

Vechthanencommissie        
Voorzitter  
 
 
 
 
 
 
Vechtkuikencommissie 
Voorzitter 
 

 
Reggie Corijn  
Joeri Flikweert  
Brigith de Waele  
Adri Walhout  
Vera van den Broecke 
Adrie de Looff    
 
 
Heleen Tazelaar  
Vera van den Broecke 

 
38 21 17 
06-21805634 
06-10714002 
38 32 43 
06-22467971 
06-20933014 
 
 
38 64 65    
06-22467971 

 
Hoofdactiviteiten commissies: 
 
Technische commissie: Is verantwoordelijk voor het tennisbeleid van de 
senioren. Organiseert de tennislessen voor senioren, openings- en mossel-
toernooi, clubavonden, competities en clubkampioenschappen. De T.C. for-
muleert wijzigingen in het technische beleid ten behoeve van het bestuur. 
Jeugdcommissie: Is verantwoordelijk voor het tennisbeleid van de junioren. 
Organiseert de tennislessen voor junioren, Bal & Slag-lessen, sparringlessen 
junioren, openingstoernooi junioren en competities en clubkampioenschap-
pen voor junioren. De J.C. formuleert wijzigingen in het jeugdbeleid ten be-
hoeve van het bestuur 
Kantinecommissie: Draagt zorg voor het open houden en functioneren van 
de kantine in de avonduren van maandag t/m vrijdag en overdag tijdens 
competities en toernooien 
Accommodatiecommissie: Is verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
tennisbanen en het complete tennispark. De Accommodatiecommissie maakt 
tevens voorstellen voor veranderingen en/of verbeteringen op het park ten 
behoeve van het bestuur. 
Public Relations Commissie: De P.R.-commissie is verantwoordelijk voor 
de interne en externe communicatie. Hieronder vallen de clubbladcommissie 
en de activiteiten ten behoeve van het aantrekken van reclame- en sponsor-
gelden 
Financiële commissie: De Financiële commissie heeft een controlerende 
taak ten behoeve van de leden van de club naar het financiële beleid van het 
bestuur. 
Vechthanencommissie: Deze commissie organiseert het jaarlijkse Vechtha-
nentoernooi. 
Vechtkuikencommissie: Deze commissie organiseert het jaarlijkse Sterren–
Vechtkuikentoernooi. 

 
 

 

Activiteitenprogramma    
(zie voor precieze data en tijden www.deboskreek.nl of het clubblad van maart 
 
Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: 
 
! Openingstoernooi. Meestal op de laatste zondag van maart. Het ope-

ningstoernooi is de eerste mogelijkheid om weer buiten te tennissen op 
ons park. Vanaf 12.00 uur een mix van junioren en senioren. Deelnemers 
worden door Jeugd- en Technische commissie ingedeeld. De dag staat 
in het teken van gezelligheid en daarom ook spelen leden van verschil-
lende speelsterkte vriendschappelijke partijen van ongeveer 40 minuten. 
 

! Clubavonden. Elke vrijdagavond (met uitzondering tijdens toernooiwe-
ken) wordt er onder elkaar vrij getennist vanaf 19.30 uur. Hier staat de 
gezelligheid en saamhorigheid centraal.  
Er wordt met  wisselende partners gespeeld en rekening gehouden met 
speelsterkte.  Alle  partijen worden door de TC ingedeeld.  
 

! Districtscompetities. Districtscompetities worden gespeeld vanaf 1e 
week van april tot medio mei, meestal 7 competitiedagen. Op de volgen-
de dagen worden er districtscompetities gespeeld:  
Zaterdagen voor dames en heren 17+ en 35+. Per competitiedag worden 
per team 4 enkel- en 2 dubbelpartijen gespeeld, of 4 dubbelpartijen. 
De district mixed competities worden eveneens op zaterdagen gespeeld, 
vanaf medio mei tot eind juni. 
Dinsdagen. Op dinsdagen wordt er eveneens districtsdamescompetitie 
17+ gespeeld gedurende 7 weken, startend meestal de 1e week van 
april. Per competitiedag worden per team 4  dubbelpartijen gespeeld. 
Woensdagen. Op woensdagmiddagen worden de districtsjeugdcompeti-
ties gespeeld in GROEN, voor kinderen van 10 t/m 12 jaar. Per competi-
tiedag worden per team 4 enkel- en 2 dubbelpartijen gespeeld. Opgave is 
mogelijk voor meisjes, jongens en mixed-competities. 
Zondagen. Op elke 1e zondag van de maand vindt de competitie voor de 
jeugd van ROOD (leeftijd van 6 t/m 9 jaar) en ORANJE (leeftijd van 8 t/m 
11 jaar) plaats. In rood spelen ze alleen enkelpartijtjes t/m 7 punten en in 
oranje spelen ze enkel en dubbel om 3 gewonnen tie-breaks. Het team 
kan bestaan uit jongens en meisjes, gemengd dus. 
Donderdagen. Op donderdagen worden de districts-senioren-competities 
gespeeld voor dames en heren vanaf 50 jaar. Inschrijven is mogelijk in 
de categorieën dames, heren en mixed. In tegenstelling tot de voorgaan-
de competities wordt bij de 50+ competities niet gespeeld om twee ge-
wonnen sets, maar worden wedstrijden van 1 uur gespeeld. 
 
 



 

! Landelijke competities  
Zondagen  worden de landelijke competities gespeeld gedurende 7 we-
ken, aanvangende meestal de 2e week van april. Het betreft zowel 
jeugd- als seniorencompetities voor dames, heren en mixed.  
Met uitzondering van mixed waar 8 partijen per competitiedag worden 
gespeeld, worden in de andere categorieën 6 partijen per wedstrijddag 
gespeeld. 4 enkel- en 2 dubbel partijen. 
 

! Herendubbeldag. Traditioneel wordt dit invitatietoernooi gehouden op  
1e pinksterdag. Deelnemers zijn leden en invites. Opgeven is mogelijk 
per koppel of alleen; de organisatie zorgt dan voor een partner. Naast de 
sportiviteit is ook de gezelligheid een belangrijke factor en gedurende de 
dag worden de gasten voorzien van drankjes en hapjes. 
 

! Damesdubbeldag. Wordt niet op een vaste datum gehouden.  
 

! Vechtkuikentoernooi. Open Jeugdtoernooi van de club onder toezicht 
van de KNLTB. Het betreft een Sterren-toernooi waarmee punten kunnen 
worden verdiend voor de landelijke rangschikking.  Alle jeugdleden, on-
geacht hun speelsterkte, kunnen aan dit toernooi meedoen; het toernooi 
vindt traditioneel plaats is week 25. 

 
! June Ladies Week. Dit damestoernooi wordt in dezelfde week als het 

Vechtkuikentoernooi georganiseerd. De wedstrijden vinden overdag 
plaats. Het begint op maandag en eindigt op vrijdag 

 
! Vechthanentoernooi. Open toernooi met mogelijke deelname onder 

voorwaarden voor 14+ jeugd. Het toernooi vindt traditioneel plaats in 
week 29 en is één van de hoogtepunten van het buitenseizoen. Het aan-
tal partijen dat wordt gespeeld ligt rond de 230. 

 
! Clubkampioenschappen. Afhankelijk van de schoolvakanties worden 

deze gehouden gedurende twee weken, starten de 2e week van septem-
ber. De clubkampioenschappen voor zowel junioren als senioren vinden 
tegelijkertijd plaats. 
 

Mosseltoernooi. Afsluitende zondag van het seizoen eind september/begin 
oktober. De spelregels zijn gelijk aan die van het openingstoernooi. Er wor-
den mosselen gekookt. 

 
 
 
 
 

Jeugdleden en seniorenleden 
 
Jeugdleden zijn leden die op 1 januari van het jaar de 17-jarige leeftijd nog 
niet hebben bereikt. Binnen de club is er echter een beleid om alle jeugdle-
den die in het lopende jaar de 14-jarige leeftijd bereiken de mogelijkheid te 
geven om mee te doen aan activiteiten bestemd voor senioren. Het betreft 
hier dan het openingstoernooi, afsluitende mosseltoernooi, clubavonden, 
competities (ter beoordeling Jeugdcommissie en Technische commissie), het 
open Vechthanentoernooi (onder voorwaarden bepaalt door de Vechthanen-
commissie) en de clubkampioenschappen (onder voorwaarden bepaald door 
de Technische commissie). 
 
Vrijwilligerswerk 
 
T.V. de Boskreek is een tennisvereniging zonder winstoogmerk. Dat betekent 
dat het werk op de club door vrijwilligers wordt gedaan. Seniorenleden (ouder 
dan 17 jaar) worden vanaf het tweede jaar van hun lidmaatschap gevraagd 
om één avond per jaar kantinedienst te draaien. Als iedereen op deze wijze 
haar/zijn bijdrage levert, blijft de vereniging gezond.  
Indien u de club ook op een andere wijze wil ondersteunen (bijvoorbeeld 
onderhoud van het park, koken tijdens het Vechthanentoernooi of deelname 
aan een commissie of bestuur) laat het ons dan weten a.u.b. 
 
“Verplichte” kantinediensten 
 
Vanaf het jaar 2007 wordt elk senior lid geacht tenminste 1 keer per jaar een 
kantinedienst te draaien tijdens het buitenseizoen (van april tot oktober). De-
ze kantinedienst is een integraal onderdeel van het lidmaatschap en indeling 
vindt plaats in de avond vanaf 19.00u op doordeweekse dagen maandag t/m 
vrijdag. Voorafgaand aan het buitenseizoen kan aan de Coördinator Kantine 
diensten een voorkeursdatum worden opgeven. De coördinator houdt bij de 
indeling van het jaarschema rekening met deze wensen. Tevens houdt hij bij 
de indeling rekening met andere activiteiten die leden reeds doen voor de 
club waarbij het uitgangspunt wordt gehanteerd dat we trachten het werk zo 
eerlijk mogelijk te verdelen. Leden die derhalve regelmatig oproepbaar zijn 
voor andere werkzaamheden (zoals aan het park/de banen) worden in princi-
pe niet voor een kantinedienst ingedeeld. 

 
 
 
 
 
 
 



 

“Verplichte” kantinediensten weekend-competitiespelers 
 
De leden (of ouders van jeugdleden) die competitie spelen op zaterdag en 
zondag worden op een andere weekenddag dan dat zij zelf competitie spelen 
tevens ingedeeld voor het draaien van een kantinedienst (morgen, middag of 
avond). Weekend-competitiespelers voorzien op deze wijze zelf in het open 
houden van de kantine tijdens deze competities  

 
Met wie kan ik tennissen?   
 
Het clubblad  (uitgave eind maart) is altijd voorzien van de nieuwste ledenlijst. 
Hierin vindt men onder de categorieën junioren en senioren: naam, speel-
sterkte in enkel en dubbel, KNLTB- en telefoonnummer. Nieuwe leden wordt 
zeker aangeraden om deel te nemen aan de clubavonden op vrijdagavond. 
Aanwezige leden spelen dan dubbel- en mixpartijen met elkaar waarbij indien 
mogelijk rekening wordt gehouden met de speelsterkte en tenniservaring. De 
praktijk leert dat dit de snelste wijze is om te integreren en afspraken te ma-
ken met spelers/speelsters van gelijk niveau. Via de website is er ook een 
mogelijkheid om je aan te melden voor een partijtje tennis.  “Tennispool” 
 
Baanreglement 
 
! Het tennissen op de baan en/of in de oefenkooi mag alleen door leden 

van TV “de Boskreek”, die in het bezit zijn van een geldige ledenpas. De 
pas wordt op het afhangbord geplaatst op de tijd dat je op de betreffende 
baan met spelen begint. 

! Niet-leden met een op naam gestelde uur- of weekkaart hebben dezelfde 
rechten en plichten als leden van TV “de Boskreek”. Zij mogen alleen re-
serveren op baan 5 tot 18.00 uur. De begintijd moet zijn aangegeven op 
de uurkaart. Bij constatering van het ontbreken van de begintijd vervalt 
de uurkaart onmiddellijk. Kaarten te verkrijgen bij: Jumbo en Little Star 

! Baan 5 mag van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur gebruikt 
worden voor de dalurenregeling. Dit wil zeggen dat het spelen door een 
lid van TV “de Boskreek” met een lid van een andere West-Zeeuws-
Vlaamse tennisvereniging is toegestaan. Per lid mag slechts 1 introducé 
worden meegenomen. De introducé moet eveneens zijn/haar geldige  
ledenpas op het afhangbord plaatsen. 

! Senioren en junioren vanaf 14 jaar hebben speelrecht op alle banen met 
uitzondering van baan 2, die als jeugdbaan wordt aangemerkt. Senioren 
en junioren vanaf 14 jaar hebben op baan 2 alleen speelrecht indien alle 
overige banen bezet zijn en er geen wachtende junioren t/m 13 jaar zijn. 
Komen er alsnog junioren t/m 13 jaar die hun pasje afhangen om te spe-
len dan moet baan 2 direct vrij gemaakt worden. 
 

 
! Junioren t/m 13 jaar hebben tot 19.00 uur speelrecht op alle banen en tot 

20.00 uur speelrecht op baan 2. Na 20.00 uur hebben zij geen speelrecht 
meer. Dit artikel is eveneens van toepassing indien een senior en junior 
van 14 jaar samen speelt met een junior. 

! Een lid, wachtend op een tweede speelbeurt in hetzelfde dagdeel moet 
voorrang geven aan een lid dat nog niet heeft gespeeld. 

! Een lid dat na zijn tennisles nog vrij wil tennissen, moet voorrang geven 
aan een lid dat nog niet heeft gespeeld. 

! De toegestane speeltijd voor het enkel- en het dubbelspel is 45 minuten. 
! Naast tenniskleding moet je tennisschoenen dragen, welke geschikt zijn 

voor het spelen op gravelbanen, d.w.z. tennisschoenen met een vlak pro-
fiel, geen noppen e.d.  

! Bij hevige regenval de baan verlaten; spelen met plassen op de baan is 
niet toegestaan. Indien er plassen op de baan aanwezig zijn dient men 
deze op natuurlijke wijze te laten verdwijnen. Nadat de plassen zijn ver-
dwenen nog 30 minuten wachten alvorens de baan op te gaan.  

! Schade aan de baan melden bij Accommodatiecommissie.  
! In droge periodes is het sproeien van de baan verplicht  Let hierbij op het 

schema van de automatische sproei-installatie. De sproei-installatie mag 
niet door onbevoegden worden gebruikt.  

! Na het spelen is het slepen of vegen van de baan verplicht. Sleepnet of 
bezem op de daarvoor bestemde plaats terughangen/zetten.  

! Bij het verlaten van de baan moet je de deur en/of het hek sluiten. 
! Op het tennispark mag niet worden gefietst Ook brom- en motorfietsen 

zijn verboden. Gelieve je fiets bij de ingang te plaatsen.  
! Zorg dat alles op het park in goede staat achter blijft.  
 
Baanverlichting    
Wij vragen u vriendelijk de aanwijzingen te volgen die in het bedieningskastje 
zijn aangebracht.  
 
Competities 
Deze hebben altijd voorrang, het schema van de thuisspelende teams hangt 
in de hal op het prikbord. 
 
Tennislessen 
Indien tegelijkertijd les gegeven wordt door twee trainers worden baan  
3 en 4 gebruikt en bij één trainer wordt baan 5 gebruikt. 
 
Dit is een algemeen reglement. Waar nodig kan het bestuur  
wijzigingen aanbrengen. Zie prikbord !!! 


