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Sneeuw- en vorstprotocol TCM
Het al dan niet bespeelbaar verklaren van banen wegens sneeuw, vorst of opdooi (*) vindt
plaats door het bestuurslid Paviljoenzaken. Bij diens afwezigheid wordt deze waargenomen
door de voorzitter. Degene die besloten heeft tot sluiting van de banen bepaalt in principe ook
het moment waarop de banen weer bespeelbaar zijn. Bij winters weer wordt per dag door de
parkbeheerder gecheckt en aangegeven of de banen weer bespeelbaar zijn, tenzij de banen
door een langere sneeuw- of vorstperiode onbespeelbaar zijn. Als bepaalde banen na een
sneeuw- of vorstperiode nog niet kunnen worden vrijgegeven, worden de netten daarvan naar
beneden gehaald. Deze banen worden tevens geblokkeerd in het afhangsysteem.
Als de banen niet bespeelbaar zijn, wordt dit als volgt bekend gemaakt:
- plaatsing van een mededeling op de rode balk van de website met vermelding van de
eerstkomende check
- bij de toegangspoorten wordt een bordje opgehangen met de tekst ”winters weer,
banen gesloten”
- de banen worden geblokkeerd in het afhangsysteem
- er wordt een e-mail gestuurd naar de bestuursleden en SimonTennis (training)
Als de banen weer bespeelbaar zijn, wordt dit bekend gemaakt door:
- plaatsing van een mededeling op de rode balk van de website
- de bovenvermelde bordjes bij de toegangspoorten weg te halen
- de banen in het afhangsysteem te deblokkeren
- een e-mailbericht te sturen naar de bestuursleden en SimonTennis (training)
Gesloten park op speeldagen externe competitie
- Bij onbespeelbaarheid van de banen op speeldagen van externe competities geldt de
mededeling op de website tevens als mededeling aan alle teamcaptains. Zij dienen dan
te zorgen dat de tegenstanders tijdig worden gewaarschuwd.
- Datzelfde geldt als de banen weer bespeelbaar zijn.
Let op: Het is voor een goed behoud van de kwaliteit van de banen van belang dat er pas
weer getennist wordt als de banen zijn vrijgegeven. Het is niet toegestaan de banen weer uit
eigen beweging in gebruik te nemen !
(*) Opdooi ziet op de periode na de vorst. Er is dan nog sprake van een harde onderlaag en zachte bovenlaag
en/of plassen op het kunstgras. Door het bespelen kan de grasmat gaan verschuiven en de ondergrond bobbelig
worden. Na een vorstperiode moet dus steeds worden gecontroleerd of en wanneer de banen weer kunnen
worden betreden en bespeeld.
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