
Amsterdamse																																		

																																																			 Squash		

																																																			 Rackets	
	 	
																																																											 Club		

Club reglement 	

Dit reglement is van toepassing op het gebruik van de squashbanen van Squashclub 
ASRC/Frans Otten stadion  

Algemeen  

1.        A.S.R.C.heeft de squashbanen 1, 9 en 10 en eventueel op naderaangegeven 
tijdstippen één of meerdere andere banen voor de A.S.R.C.-leden gehuurd. 
Daarnaast mogen A.S.R.C.-leden op andere squashbanen spelen, onder 
voorbehoud van voorafgaande toestemming van het personeel van het Frans 
Otten stadion bij de receptiebalie en in overeenstemming met dit Baanreglement. 
  

2.        A.S.R.C.-leden kunnen met hun eigen geldige ledenpasjes een squashbaan 
reserveren bij de receptie. Het zonder je te melden op een van de banen gaan 
staan is dus niet mogelijk. 

3.        Reserveren kan alleen op een voor die dagen dat tijdstip geldend 
lidmaatschap. Reserveren kan alleen geschieden indien men zelf aanwezig is 
op de club.    

4.        Men dient te reserveren voor de baan waar men aan het spelen is, op het tijdstip 
dat men aan het spelen is. Dus: het is niet toegestaan op de ene squashbaan te 
spelen en voor een andere te reserveren.   

5.         Men dient binnen tien minuten na aanvang van de speel periode op de 
gereserveerde squashbaan te zijn. Na deze tien minuten kunnen andere leden, 
die op de betreffende squashbaan staan, niet meer van de baan gehaald worden 
en kunnen zij tot het eind van de betreffende speelperiode doorspelen.   

6.        Alleen het bestuur en de competitive/wedstrijdleider kunnen banen reserveren 
voor het spelen van toernooien en competitie.    



Introductie van niet A.S.R.C.-leden  

 
7.        Een introduce kan alleen samen met een A.S.R.C.-lid een squashbaan 

reserveren onder de regels van dit Baanreglement   

8.        Een introduce meldt zich vooraf aan bij de receptiebalie,betaalt het 
verschuldigde introductietarief aan het personeel van het Frans Otten stadion en 
krijgt van voornoemd personeel een bewijs van betaling, anders is de introducé 
niet gerechtigd te spelen.   

9.       Reserveren met twee introduce pasjes is niet toegestaan.   

10.     Introduceren is niet toegestaan op werkdagen tussen 18.00 
          en 21.00 uur .                     

11.    Een introducé mag maximaal driemaal bij A.S.R.C. 
         geïntroduceerd worden.  

12.    Een lid mag maximaal 1 persoon introduceren.  

Lessen  

13.    A.S.R.C. maakt gebruik van een door A.S.R.C. en Frans  
         Otten stadion aangewezen squash school of leraar. Andere 
         Squash scholen of freelance leraren kunnen geen les geven 
         op de banen van de A.S.R.C. of Frans Otten stadion. Ook  
         kunnen deze niet geïntroduceerd worden door leden.  

14.    Lessen worden doordeweeks gegeven van 09:00 uur tot 
        18:45. En op zaterdag van 09:00 tot 20:00. Wilt u na 18:45  
         les, dan kunt u gewoon een baan huren bij de Receptie van  
         het Frans Otten stadion tegen de dan geldende huur prijzen.  

Geschillen  

15.     Wanneer er geschillen ontstaan, dan zijn de bestuursleden 
          gerechtigd op te treden om het probleem op te lossen.  
 
Competitie 
 
 16. Competitie kan alleen worden gespeeld met een onbeperkt lidmaatschap.  
       Uitzonderingen uitsluitend in overleg met het Frans Otten stadion. 



 

	


