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S.V. Austerlitz sectie Tennis Baanreglement 

De tennisbanen zijn toegankelijk voor leden en winterleden van S.V. Austerlitz sectie 

Tennis, dagelijks van 7.00 uur tot 00.30 uur. De banen mogen alleen met correct schoeisel 

worden betreden. 

Afhangen op het afhangbord, om te spelen of lessen, is verplicht, waarbij de volgende 

regels van kracht zijn: 

 Leden dienen af te hangen met een geldig KNLTB- of introducépasje. 

 Afhangen kan, door minimaal 2 aanwezige leden, op elk kwartier voor een speeltijd 

van 30 minuten, waarbij eerst de vrije banen dienen te worden afgehangen. Als er 

geen vrije baan is dient de baan waarop het langst wordt gespeeld het eerst te 

worden afgehangen. 

 Als een baan vrij is mag men gaan spelen als dat niet langer dan 15 minuten vóór 

aanvang van het afhangtijdstip is. Als dat wel het geval is moet men afhangen op het 

eerstvolgende halfuur. 

 Aan het einde van de speeltijd mag er worden doorgespeeld als zich geen andere 

leden melden om te spelen. Afhangen op een direct volgende speeltijd tijdens het 

spelen of lessen is niet toegestaan. 

 Als alle banen bezet zijn en de wachttijd is langer dan 30 minuten dient u, als de 

wachtende leden dat wensen, te gaan dubbelen. Als alle banen even lang bezet zijn 

dient u af te hangen op de baan waar een enkelpartij wordt gespeeld. 

 Leden die hebben afgehangen dienen op het sportpark aanwezig te blijven. Bij een 

afwezigheid van meer dan 10 minuten vervalt het recht op de afgehangen 

speelperiode. 

 Jeugdleden tot 13 jaar hebben het recht om tot 19.30 uur te spelen. Jeugdleden tot 

18 jaar hebben het recht om tot 21.00 uur te spelen; hierna alleen als er banen vrij 

zijn. Dat geldt ook als een jeugdlid met een seniorlid speelt. 

 Het is de leden niet toegestaan om pasjes van andere leden op het afhangbord te 

verplaatsen of te gebruiken. 


