Hoe ga ik om met smashcourt banen ?
(Indien er sneeuw op de banen ligt, wordt u vriendelijk doch dringend verzocht niet op de banen te
spelen!!)
1. U wordt gevraagd na elke partij slepen, te beginnen vanaf het punt, waar het sleepnet ligt en
vervolgens naast de baan tot aan het net; dan langs het net naar de andere kant tot naast de baan en
vervolgens tot achter de baseline. Van daaruit in steeds kleinere cirkels rondgaan tot u op ongeveer 1
meter voor de baseline uitkomt.
Net even uitschudden en terug naar de hoek waar de haak hangt of komt te hangen.

2. Tijdens regen of als de banen nog nat zijn, nooit slepen!

3. In de winter en het vroege voorjaar de banen niet betreden bij sneeuw en opdooi (dus na een
vorstperiode, waardoor het water niet weg kan door de nog bevroren ondergrond en de mat wordt
beschadigd)!! Bij vorst kan er in principe wel gespeeld worden.

4. De banen zijn bespeelbaar een kwartier nadat de laatste natte plekken zijn weggetrokken. Gaat u
eerder de baan op, dan krijgt u te maken met natte en dus rode tennisballen en een nog te zachte
zandlaag, dus even laten drogen.

5. Alleen met tennisschoeisel de baan betreden en nooit met een sigaret, vuur of scherpe voorwerpen
de baan op gaan.

6. Als u bij nat en vochtig weer van de baan komt, slaat u dan uw schoenen af met uw racket, zodat
niet al het zand op de voetpaden komt.

7. Wilt u, als uw partij afgelopen is, uw spullen (zoals lege flesjes, afval etc.) meenemen van de baan,
zodat de groundsman geen extra en onnodig werk hoeft te verzetten.
Als u zich aan deze regels wilt houden, maakt u het een ieder een stuk gemakkelijker.
Houdt het park in conditie en schoon, het is ook Uw park !

