
 
 

Hi!  

 

Leuk dat je een balletje komt slaan. Hieronder leggen we je uit hoe je een 

baan reserveert, nadat je bent ingeschreven als lid. Wil je een baan voor 

zaterdag of zondag reserveren? Scroll dan even naar beneden voor 

belangrijke extra informatie!  

 

Baan reserveren via KNLTB Club App 

● Download de KNLTB Club App in de Google Play Store of de Apple Store. 

● Je vindt ons terug als Tennisvereniging Breda Noord 

● Als je de Club App eenmaal op je mobiel hebt, kun je met de wachtwoord 

vergeten functie een wachtwoord aanmaken. Vervolgens kun je met dit 

wachtwoord en je bondsnummer inloggen. 

● Je kunt eenvoudig vanuit de Club App kijken wanneer er een baan 

beschikbaar is en deze ook reserveren. 

● Weet je je bondsnummer niet? Mail naar info@tvbn.nl en we kijken het 

graag voor je na! 

● Zet je notificaties aan om onze nieuwsberichten te ontvangen. 

● Je digitale KNLTB pas vind je in de app bij 'Meer' -> KNLTB Digitale 

ledenpas. Het plastic pasje heb je niet meer nodig. 

 

Regels baanreservering 

● Iedereen is verplicht vooraf een baan te reserveren. 

● Je kunt vanaf 24 uur van tevoren reserveren 

● Je kunt 1 keer per dag spelen 

● Na de speeltijd van je 1e reservering mag je doorspelen zolang niemand 

anders die baan heeft gereserveerd 

● Speeltijd overdag en van 22:00-23:00 uur voor alle combinaties: 60 min 

● Speeltijd van 18:00-22:00 uur 

- bij 2 spelers: 30 minuten. 

- bij 3 personen: 45 minuten 



 
- bij 4 personen: 60 minuten 

Dit is inclusief veegtijd 

 

● Graag zoveel mogelijk aansluitend reserveren aan de boeking voor of na 

jou. 

● Dagelijks worden om 12:30 uur en 17:30 uur alle banen gesproeid. Deze 

tijden staan geblokt om te reserveren. 

● Let op! Annuleer je reservering tijdig als je niet kunt gaan. 

● Is de poort bij Arendsen op slot? Via de weg achter Arendsen en Optisport 

kom je bij een doorloop poortje wat alleen van binnenuit open kan (links 

van de grote schuifpoort). Zorg dat je deze weer goed afsluit. 

● Hang nooit af met een fictief persoon om vervolgens een niet TVBN lid 

mee te nemen. Deze dien je als introducé aan te melden. 

● Hang nooit af met een fictief persoon om je speeltijd te verlengen. 

● Als we constateren dat iemand de richtlijnen niet respecteert, zullen we 

bij de eerste keer een waarschuwing geven en bij een 2e keer je 

lidmaatschap blokkeren voor 1 maand. 

 

Belangrijke informatie voor zaterdag en zondag  

Zaterdag na 17:00 uur en zondag na 15:00 uur ben je verplicht om een 

sleutel afspraak te maken. Dit ivm de geringe bezetting op deze tijden. Er 

zal dan niemand zijn om verlichting aan te doen of de poort van Arendse te 

openen en sluiten. 

 

Je kunt de sleutels (poort Arendse, rolluik en clubhuis) ophalen bij en 

terugbrengen naar: 

 

Harrie Seuntjens: 06-12162103 (Hoge Vucht) 

Thomas Mol: 06-30479848 (Princenhage) 

Inez de Bruijn: 06-40725589 (Centrum) 

Emelie Bral: 06-51553305 (Hoge Vucht) 

Danielle van den Hoek: 06-21704012 (Haagse Beemden) 



 
Lara van den Maagdenberg: 06-50924431 (Belcrum) 

 

Is er niemand bereikbaar of thuis, dan kan je helaas niet gaan spelen. Maar 

we hopen natuurlijk van wel! ☺  


