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 ARTIKEL 1.  
Elk lid ontvangt jaarlijks een label met daarop zijn/haar naam, nadat de contributie is betaald. 
Bij verlies en/of diefstal zal een vervangend label worden verstrekt tegen een jaarlijks vast te 
stellen bedrag.  

ARTIKEL 2.  
Wil men spelen, dan moet het label worden opgehangen op het afhangbord op de desbetreffende 
tijd en baan.  

ARTIKEL 3.  
Voor het lessen wordt door het bestuur (lees bestuursleden, groundsman of 
baancommissaris) één baan aangewezen als lesbaan welke tijdens het lessen niet kan 
worden afgehangen.  

ARTIKEL 4.  
Jeugdleden hebben afhangrecht tot 18.00 uur, indien zij spelen met een senior1id dan 
geldt dit tot 20.00 uur. Senior1eden hebben op de gehele dag afhangrecht op beide banen.  

ARTIKEL 5.  
Seniorleden en jeugdleden mogen met inachtneming van het baanreglement en de overige 
artikelen van dit afhangreglement te allen tijde vrije banen bespelen. Een baan is vrij indien:  

a. deze niet bespeeld wordt door afhanggerechtigden;  
b. tot 5 minuten voor de eerstvolgende speelperiode niet is afgehangen.  

 
ARTIKEL 6.  
Men mag maximaal2 uur van te voren op een baan afhangen (één blokperiode). Wordt 
gedurende een bepaalde periode gespeeld, dan is opnieuw afhangen slechts mogelijk, nadat de 
betreffende speelperiode geheel is verstreken.  
 
ARTIKEL 7.  
Voor een enkelspel en het dubbelspel bedraagt de afhangtijd 60 minuten. De labels worden over 
de twee perioden van 30 minuten op het afhangbord opgehangen.  

ARTIKEL 8.  
De baan moet uiter1ijk 5 minuten voor aanvang van een nieuwe speelperiode afgehangen zijn. 
Afhangers waarschuwen de spelers 5 minuten voor hun speeltijd om is en blijven buiten de baan 
wachten tot de baan vrij is. De spelers hebben nog 5 minuten om het spel af te spelen en om 
baanonderhoud te plegen.(zie artikel11 van het baanreglement). Indien afhangers niet tijdig 
aanwezig zijn (zie hierboven), wordt er geacht niet te zijn afgehangen.  

ARTIKEL 9.  
Men mag doorspelen. indien de baan niet opnieuw is afgehangen. Het is niet toegestaan de labels 
dan een half uur verder te verplaatsen. daar het dan niet meer mogelijk is te zien wie er het 
langste speelt. 
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ARTIKEL 10.  
Men dient als eerste een vrije baan af te hangen. Speelt men op beide banen even lang, dan dient 
het enkelspel het eerst te worden afgehangen.  
 
ARTIKEL 11.  
Tennislessen worden beschouwd als speeltijd. Derhalve mag men pas afhangen nadat de les is 
afgelopen.  

ARTIKEL 12.  
Bij overtreding van het afhangreglement verliest men automatisch het recht op de betreffende 
speelperiode. Er kan pas opnieuw worden afgehangen, nadat de betreffende speelperiode geheel 
is verstreken.  
 
ARTIKEL 13.  
Het bestuur (lees bestuursleden, groundsman en baancommissaris) houdt zich het recht voor bij 
herhaald overtreden. dan wel één enkel ernstig overtreden van het afhang- en/of baanreglement. 
het afhanglabel korte of langere tijd in te nemen.  
Betrokkene wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld onder vermelding van reden.  

ARTIKEL 14.  
In gevallen. waarin het afhangreglement niet voorziet, beslist het bestuur (lees bestuursleden, 
groundsman en baancommissaris).  

 

Nieuwerbrug, mei 1993  
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