
 
Hoe werkt het afhangbord van TV Beekhuizen? 
 
Afhangen van een baan doe je door het plaatsen van de spelerspassen op het afhangbord bij de 
gekozen begintijd en de juiste baan (zie: welke baan kies je). 
 
Afschrijfregels 
• Afhangen kan alleen met een geldige, op naam gestelde ledenpas, introductiepas of verhuurpas. 
• Een baan moet altijd door minimaal twee spelers worden afgehangen. 
• Je moet zelf jouw pas plaatsen en vervolgens op het park aanwezig blijven. 
• Bij het afhangen voor dubbelspel dienen de passen van alle vier spelers geplaatst te worden  
• Voor iedereen gelden dezelfde afschrijfregels: jeugd, senioren en spelers van de Si Chuan competitie. 
Let op: Drie personen gelden als een enkel en kunnen maar een half uur afhangen. 
 
Speelduur  
De minimale speelperiode voor enkelspel is een half uur. 
De minimale speelperiode voor dubbelspel is een uur. (In de hal geldt voor dubbelspel een half uur). 
 
Welke baan kies je 
Eerst moeten die banen worden afgehangen, waarop niet wordt gespeeld. Indien alle banen bezet zijn, 
kies je de baan die het langst de minimale speelperiode heeft overschreden. Wanneer enkelspelers een 
half uur hebben gespeeld en dubbelspelers een uur hebben gespeeld dienen eerst de dubbelspelers te 
worden afgehangen. 
 
Banen, waarop competitiewedstrijden of toernooien worden gespeeld, kunnen niet worden 
afgehangen. Dit geldt ook voor banen, waarop training plaatsvindt of waarover door het bestuur of de 
parkbeheerder op andere wijze wordt beschikt. Dit wordt steeds op het afhangbord aangegeven. 
 
Aflossing spelers 
Aflossing van spelers op de baan kan slechts plaatsvinden gedurende vijf minuten na het hele of het 
halve uur. 
Aan het eind van de speelperiode moet je de baan vegen en daarna meteen verlaten, zodat de 
volgende spelers zo min mogelijk hinder ondervinden. 
 
Opnieuw afhangen 
Je mag nadat je de baan hebt verlaten pas weer na een half uur spelen. Dus niet om 5 voor tien van de 
baan gaan en om 10 uur weer afhangen.  
 
Verlichting 
Bij het afhangen van de banen eerst afhangen op de baanblokken waar al gespeeld wordt en de 
verlichting aan is (of binnenkort aangaat).  
Baanblok  
1 en 2,  
3, 4 en 5  
6, 7 en 8  
9 en 10  
11 en 12 LED verlichting 
13 en 14 LED verlichting 
 
LED-verlichting 
De bovenbanen hebben LED-verlichting. De hoofdschakelaar zit in de kantine maar de verlichting moet 
vervolgens aan en uitgeschakeld worden op de paal van de lichtmast. Na afloop graag de verlichting 
van de baan weer uitschakelen (indien de baan leeg is). 
 
Belangrijk: ’s Avonds na afloop achter de bar doorgeven als de verlichting uit kan. 


