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Algemeen: 

 Per middag worden er 3 rondes gespeeld van 40 minuten; 
 Er gaat een korte zoemer (1 seconde) om aan te geven dat de tijd van een 

speelronde voorbij is (om 14.00 uur gaat er een langere zoemer, echter deze 
is voor de overige banen); 

 Als deze zoemer gaat wordt verwacht dat iedereen ook direct stopt met 
spelen en naar de badmintonbaan komt voor de indeling van de volgende 
ronde; 

 Het aantal leden is vastgesteld op 56 (8 banen met 7 leden); 
 Iedereen krijgt een label met zijn naam erop.  
 Het label dien je direct bij aankomst in de hal op het bord bij de 

badmintonbaan te hangen. Met deze labels worden de indelingen voor de 
ronde 2 en 3 gemaakt; 

 Mocht je alleen de eerste ronde willen spelen, dan dien je hem niet op te 
hangen. Als je de laatste ronde niet wilt spelen, dan moet je het label  
tussen de 1e en 2e ronde van het bord halen. Als je hem laat hangen wordt 
er vanuit gegaan dat je de derde ronde gaat spelen; 

 Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn label. Je dient deze dan ook aan 
het einde van de middag mee te nemen; 

 Wanneer je het label een keer bent vergeten, liggen er in de ballenkist een 
aantal reserve labels; 

 Indien er meer dan 32 leden (alle 8 banen zijn dan bezet) zijn dan zullen de 
spelers/speelsters die niet ingedeeld kunnen worden, worden verdeeld over 
de overige banen. Hierdoor zal er op die banen dus ingedraaid moeten 
worden; 

 De indeling van de 2e en 3e ronde zal georganiseerd worden door een door 
de Fablohal aangewezen begeleider; 

De drie rondes: 

 Iedereen mag vanaf 12.30 uur beginnen met spelen op de banen die leeg 
liggen. Indien er geen banen (meer) leeg liggen, dan het vriendelijke verzoek 
om tot 12.58 uur in de bar te wachten. Het wachten op de badmintonbaan 
geeft overlast voor de mensen die al staan te spelen. Indien je al voor 13.00 
uur wilt beginnen, dan gaat deze ronde door tot 13.40 uur (er wordt dus niet 
om 13.00 uur een nieuwe indeling gemaakt); 

 Het gebruik van de banen tussen 12.30 en 13.00 uur is extra, hieraan kunnen 
geen rechten worden ontleend; 

 De eerste ronde ga je op volgorde van binnenkomst de baan op of je voegt je 
bij een bestaande groep; 

 De tweede en derde ronde wordt ingedeeld door de begeleider van de toss. 
Dit gebeurt op basis van het sociale aspect van de toss , sterkte, afwisseling 
in HD, DD en GD en gezelligheid waarbij iedereen met iedereen tennist. 


