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Afhangreglement 

1. Hang je lidmaatschapskaart op de tijd dat jouw 50 minuten ingaan (dit noemen 
wij afhangen).  

2. Je mag 50 minuten aaneengesloten afhangen. Zijn jouw 50 minuten om en je wilt 
nog langer tennissen, hang dan je kaart op de volgende tijd.  

3. Je mag nooit reserveren; als er anderen aan het tennissen zijn op het moment dat 
je aankomt, hang dan je kaartje op de eerstvolgende tijd en blijf op het park.  

4. Speel op drukke uren met z'n vieren.  
5. Als iemand op de baan staat, die geen kaartje heeft afgehangen, kan deze 

onmiddellijk van de baan gestuurd worden.  
6. Georganiseerde activiteiten voor de gehele vereniging (door tc of jc georaniseerde 

eendagstoernooien, open toernooi, stratentoernooi, ) hebben voorrang op vrij-
tennis op alle banen.  

7. Georganiseerde activiteiten voor delen van de vereniging (bijv. competitie) 
hebben voorrang op het vrij-tennis op bepaalde tijden en op bepaalde banen.  

8. De TC geeft tijdig aan onder welke noemer activiteiten vallen, van hoeveel banen 
deze gebruik maken en wanneer. M.b.t. activiteiten zoals bedoeld onder 7. wordt 
ervoor gezorgd, dat er in principe minimaal één baan vrij blijft voor vrij-tennis.  

9. Wanneer tijdens de competitie geen andere spelers op de banen zijn, mogen deze 
alle vijf voor de competitie gebruikt worden. Komen er spelers, dan mag een partij 
afgespeeld worden, maar moet zo snel mogelijk minimaal één baan vrijgemaakt 
worden.  

Enkele aandachtspunten voor de jeugd.  

1. Neem altijd je tennispasje mee !  
2. Trek goede tennisschoenen aan (niet te grof profiel) !  
3. Ga niet met je vriendjes tennissen die geen lid zijn, tenzij je daar een 

geldig kaartje voor hebt !  
4. Hang je kaartje op de juiste tijd en baan !  
5. Ga niet voor de tijd de baan op, anders kan iemand anders je eraf 

zetten !  
6. Als het erg druk is, speel dan altijd met zijn vieren op een baan !  
7. Wees zuinig op de netten, ga er niet overheen hangen !  
8. Stamp je schoenen goed af voordat je de kleedkamer of kantine 

binnengaat !  
9. Knoei niet met water bij de kraan buiten of in de hal!  
10. Gedraag je op het tennispark en op de baan; ga niet tegen elkaar staan 

schreeuwen. Andere spelers kunnen daar last van hebben !  
11. Zet je fiets in het fietsenrek !  
12. Luister naar de mensen, die het baanonderhoud moeten doen !  

Veel tennisplezier !!!!!!  

	  


