
                

   Spelen bij de Tennisvereniging ARKEL 

       betekent   AFHANGEN   met je   KNLTB- of Club-pasje

Regels Afhangen
Afhangen (reserveren van een tennisbaan) is verplicht 
Je mag alleen afhangen met je eigen pasje
Je mag alleen afhangen als je zelf op het park aanwezig bent
Je mag alleen afhangen en spelen als je lid bent en een knltb- of club-pasje hebt
Je mag doorspelen, niet opnieuw afhangen, als er niemand is om na je te tennissen
Niet afhangen betekent risico lopen (misschien al na 5 miuten) om te worden afgehangen 

Hoe werkt het
Ieder lid van de tennisvereniging heeft een pasje van de knltb of van de club.  
Daarnaast kun je ook een introducépasje (op datum) hebben om te mogen spelen. 
Dat pasje heb je dan vooraf afgehaald en betaald op Hoefpad 12 (ledenadministratie).    
Één van deze spelerspasjes gebruik je bij TVA voor het reserveren van een tennisbaan.  
Op het afhangbord (aan de linkerkant van de deur naar de kleedruimten) klem je het 
spelerspasje in de daarvoor bestemde houder en stel je de klok in op de juiste 
aanvangstijd. Je plaats vervolgens de pasjeshouder in de richel bij de betreffende baan. 
Daarna kun je gaan tennissen. 
Als alle banen bezet zijn, plaats je de pasjeshouder voor de houder van de leden die aan 
het spelen zijn en wacht je tot die speeltijd is verstreken. Zodra jouw afhangtijd ingaat, 
kun je naar je baan lopen en bij de spelers aangeven dat hun speeltijd over is.
Voor zowel enkel- als dubbelspel mag je 1 uur spelen. Daarna zijn andere leden vrij om 
jouw baan in te nemen. Als je speeltijd is verstreken en er is niemand na je om te gaan 
tennissen dan mag je doorspelen tot je eventueel wordt afgehangen. Eerst een nieuwe 
afhangtijd instellen is niet toegestaan. Weer afhangen kan en mag pas als je zelf bent 
afgehangen en er op dat moment geen baan vrij is om door te spelen. Kies dan voor de 
baan waarvan de speeltijd het eerst afloopt.

  Afhangen voorkomt dat je kan worden gevraagd per direct de baan vrij te geven en/of dat 
  een ander lid van TVA je aanspreekt over je wel of niet lid zijn van de tennisvereniging.   
 



Het bestuur van TVA


