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De leden zijn verplicht zich aan onderstaand baanreglement te houden en aan 

schriftelijke en/of mondelinge aanwijzingen van het bestuur, trainers of 

commissieleden. 

Toegang tot de banen 

Toegang tot de banen hebben uitsluitend leden van de club en hun introducés. 

Op verzoek van een bestuurslid, trainer of een commissielid ben je verplicht jouw 

lidmaatschapskaart te tonen. 

Bespeelbaarheid banen 

Middels de website word je op hoogte gehouden van de bespeelbaarheid van de banen. 

Belangrijk is dat gedurende opdooi de banen niet betreden worden. 

Afhangen 

Je mag pas afhangen wanneer alle spelers of een introducé waarmee je gaat spelen op 

het park aanwezig zijn met een geldige spelerskaart. Het afhangbord bevindt zich rechts 

naast de ingang van clubhuis. 

Openen en sluiten van de banen 

De sleutel die toegang geeft tot de banen, toiletten en de verlichting is 

tegen betaling van € 10,- te verkrijgen via sleutel@tcweusthag.nl 

 

Als je de laatste bent die het park verlaat, dan ben je verplicht om de toegangsdeur tot 

de toiletten en de buitenpoorten af te sluiten en eventueel de baanverlichting uit te 

doen. 

Regeling introducés 

Een lid mag op ons park met een introducé spelen, indien de banen niet optimaal bezet 

zijn. De introductiekosten bedragen € 3,00 per dag per persoon en kunnen 

overgemaakt worden op de bankrekening van de club ovv introductiekosten. 
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Wie iemand wil introduceren, moet dit vooraf bij een bestuurslid 

(voorzitter@tcweusthag.nl) melden. 

 

Een lid mag maximaal 5 x per jaar iemand introduceren en een niet lid kan maximaal 5x 

worden uitgenodigd om als introducé op ons park te spelen. 

Voorrangsregels 

KNLTB Competities, toernooien, trainingen en anders clubactiviteiten hebben altijd de 

mogelijk om te spelen. Indien er geen activiteiten zijn, gelden de volgende regels. 

Voorrang houdt in dat een lid op dat moment geldende voorrangscategorie voorrang 

heeft bij het afhangen voor de eerstvolgende spelperiode. 

 

Een eenmaal begonnen spelperiode mag nooit voortijdig onderbroken worden door 

iemand die afhangt, ook al behoort hij/zij tot een voorrangscategorie. (Je mag dus nooit 

een (jeugd)lid dat al op een baan speelt er af sturen). Op zaterdag, zondag en voor – en 

na de competitieperiode gelden geen voorrangsregels. 

Voorrang junioren 

Junioren vanaf de middelbare school hebben op werkdagen tijdens de KNLTB - 

competitieperiode voorrang op alle banen tot 19.00 uur. 

Voorrang senioren 

Senioren hebben tijdens de KNLTB - competitie periode op werkdagen voorrang op alle 

banen na 19.00 uur. 

 

N.B. Als je gaat spelen ben je verplicht om af te hangen. Leden die niet afhangen 

hebben geen recht om te spelen. 
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