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Instructie Digitaal Afhangen DLTC Gerner  

Om vrij te kunnen tennissen op één van de onze tennisbanen is elk lid verplicht om een baan digitaal af te 
hangen; ook wanneer er geen of weinig leden op het park tennissen. Je weet immers niet of andere spelers 
(thuis) digitaal afgehangen hebben of misschien staan er tennislessen of wedstrijden gepland. Zo heeft iedereen 
via de Website, KNLTB ClubApp of Digitaal Afhangbord een actueel zicht op de beschikbaarheid van onze 
tennisbanen.  

Hoe werkt het digitaal afhangen?   
Het KNLTB Afhangbord maakt digitaal afhangen mogelijk op drie manieren. In elk van die gevallen ontvangen de 
spelers via email een uitnodiging. 

1. Digitaal afhangbord in het clubhuis. Als lid kun je eenvoudig afhangen met je ledenpas. Vervolgens krijg 
je inzicht in het aantal (beschikbare) banen van die dag en kun je andere spelers (of introducées) 
toevoegen om tegen te spelen. Selecteer jouw favoriete baan en spelen maar!  
Op dit scherm kun je een baan reserveren om direct te gaan spelen; géén reservering maken voor in de 
toekomst, dat kan alleen via de ClubApp of op de Website van de vereniging. 
 

2. Afhangen via de KNLTB ClubApp. Leden die de KNLTB ClubApp op hun smartphone hebben staan kunnen 
via deze app een baan afhangen tot 12 uur in de toekomst. Deze reserveringen moeten bij aankomst op 
de club bevestigd worden op het digitale afhangbord tot max. 1 min. voor het gereserveerde tijdstip. 
 

3. Afhangen via onze website. Log in via 'Mijn Club en kies voor 'Baan afhangen'. Zie ook onder 2. 

Wil je gaan tennissen? 
• Reserveer digitaal een baan en kom niet voor een verrassing te staan. 
• Wat als ik niet heb afgehangen? Leden die een bepaalde baan hebben gereserveerd hebben speelrecht 

op die baan! Kies een andere vrije baan of reserveer digitaal één van de banen. 
• Wil je een baan laten afblokken voor een toermooi, voor lessen of een andere activiteit laat het weten 

aan de beheerder van het afhangbord via info@dltc-gerner.nl  
• Om de beschikbare banen te verdelen gelden binnen onze vereniging de volgende regels: 

o Vrij tennissen is toegestaan voor leden van DLTC Gerner en hun introducés. De leden die vrij 
willen tennissen maken altijd een digitale reservering. Op dit moment is de standaard speeltijd 
voor 2 of 3 spelers 30 minuten, voor 4 spelers 45 minuten. Tijdens piekmomenten kan deze tijd 
aangepast worden. 

o Tot 19.00 uur hebben alle leden gelijke rechten. Na 19.00 uur hebben seniorleden en juniorleden 
die op het voortgezet onderwijs zitten voorrang. Juniorleden op het basisonderwijs kunnen na 
19:00 uur gevraagd worden de baan vrij te maken. 

o Het is niet toegestaan tijdens of direct na afloop van de oorspronkelijk gereserveerde speeltijd de 
starttijd op het afhangbord opnieuw in te stellen. Zolang er niet na jou is afgehangen mag je wel 
doorspelen. 

o Het is niet mogelijk om af te hangen op banen die gebruikt worden voor geplande 
tennisactiviteiten zoals lessen, toernooien, competitie wedstrijden, sponsordagen etc. 

o Creatief gebruik van pasjes van andere leden om speeltijd te verlengen is niet toegestaan. 
 

o Aanvullende informatie: Baan & Afhangreglement ‘DLTC Gerner’ 
     Hoe werkt het KNLTB Afhangbord.pdf 
      Instructiefilmpje om af te hangen. 

http://www.dltc-gerner.nl/
mailto:info@dltc-gerner.nl
mailto:info@dltc-gerner.nl
Baan-%20en%20Afhangreglement%20DLTC-Gerner-2019-1.docx
https://www.dropbox.com/s/calwp2ov3wgezth/Hoe%20werkt%20het%20KNLTB%20Afhangbord.pdf?dl=1
https://vimeo.com/237071617

