Afhangreglement, 07 juli 2020 (under construction 2022)
Bedoeling
De bedoeling is eerlijk afhangen bij vrijspelen en de beperkte baancapaciteit eerlijk te delen.
Het is ieders verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken, ook van tennissers die op de banen
staan te spelen.

Regels
1. Er is vrije keuze in afhangen van een kunstgrasbaan of een gravelbaan.
2. De volgorde van baankeuze bij het afhangen is als volgt:
 baan waarop niet wordt gespeeld
 baan die niet is afgehangen
 afgehangen baan waarop het langst wordt gespeeld
 afgehangen baan met de minste spelers
3. Een speelperiode bedraagt 60 minuten. Een periode kan elk half uur op het half uur starten.
4. Als er voor het einde van de speelperiode zich niemand heeft gemeld mag worden
doorgespeeld op dezelfde baan. De speelperiode wordt dan met een half uur verlengd.
5. Voor een partij in de laddercompetitie mag onder voorwaarden een dubbelperiode (120
minuten direct achter elkaar) worden afgehangen. (zie ook toelichting)
6. Wanneer bij het verstrijken van een speelperiode anderen van de baan gebruik willen maken
dient een gravelbaan direct gesleept te worden.
7. Spelen zonder reservering of af te hangen is niet toegestaan, er zijn hierop enkele
uitzonderingen (zie regels 12 en 13).
8. Er mag niet afgehangen worden in een speelperiode die direct aansluit op de afgelopen
speelperiode, ook niet op een andere baansoort. Doorhangen is niet toegestaan1.
9. Spelers mogen na afloop van een training, tennisles of (ladder)wedstrijd in de aansluitende
speelperiode niet afhangen. Doorhangen is niet toegestaan1.
10. Competitiespelers (KNLTB- en wintercompetitie) hebben op de dag dat zij competitie spelen
geen afhangrecht.
11. Banen die zijn gereserveerd (oa voor competities, toernooien, training, verhuur en
onderhoud) kunnen niet worden afgehangen.
12. Uitzondering op regel 6: Spelen zonder af te hangen is toegestaan als men wordt
afgehangen en aansluitend daarop wordt uitgenodigd om mee te spelen op een baan die
reeds door twee of meerdere spelers is afgehangen. In de daarop aansluitende speelperiode
mag vervolgens niet worden afgehangen. Doorhangen is niet toegestaan1.
13. Uitzondering op regel 6: Spelen zonder af te hangen is toegestaan voor competitiespelers op
de dag dat zij competitie spelen. Zij kunnen wel worden afgehangen.
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Doorhangen is niet toegestaan: Zodanig afhangen dat steeds (of langer) kan worden doorgespeeld is niet toegestaan. De
bedoeling is eerlijk afhangen.

Toezicht
Alle aanwijzingen van de toezichthouders dienen stipt te worden opgevolgd. Toezichthouders
worden aangewezen door het bestuur, en zijn in ieder geval: de parkbeheerders (groundsman), de
trainers, bestuursleden, organisatoren van toernooien, VCL en VTL. Niet opvolgen van de
aanwijzingen en richtlijnen kan een sanctie tot gevolg hebben.

Toelichting op regel 5
Gedurende het hele jaar is het mogelijk dat er een laddercompetitie wordt georganiseerd. Dit is een
bijzondere competitievorm omdat de partijen niet geconcentreerd worden gepland en gespeeld.
Voor partijen in de laddercompetitie worden dan ook geen ‘vaste’ banen en tijden gereserveerd, er
wordt gebruik gemaakt van het afhangsysteem. Om de deelnemers voldoende tijd te geven deze
officiële wedstrijden te spelen mogen zij een dubbelperiode afhangen in het afhangsysteem: 1
speelperiode van 60 minuten direct achter elkaar. Er zijn voor deze regeling enkele voorwaarden:
1. ’s-Avonds mag een dubbelperiode alleen worden afgehangen op banen 2 en 3 en op de
grasbanen
2. ’s-Avonds mag op de gravelbanen alleen worden afgehangen van 19:00 – 21:00 uur of van
21:00 – 23:00 uur (dus niet van 20:00 – 22:00 uur).
3. Als alleen grasbanen bespeelbaar zijn dan mag een dubbelperiode alleen worden afgehangen
op banen 7 en 8.
4. Als alleen grasbanen bespeelbaar zijn dan mag ’s-avonds alleen worden afgehangen van
19:00 – 21:00 uur of van 21:00 – 23:00 uur (dus niet van 20:00 – 22:00 uur).
Een ladderpartij mag worden doorgespeeld nadat de speelperiode is afgelopen conform regel 4 van
dit reglement.
Voor een ladderpartij kan ook een enkele speelperiode wordt afgehangen, in dat geval zijn de
voorwaarden (van regel 5) niet van toepassing.

