
We mogen weer gaan tennissen 

 

Om te voldoen aan alle protocollen heeft het bestuur een aantal maatregelen getroffen. 

Voor de liefhebber staan op de TV Duno website de linkjes naar de protocollen (Rijksoverheid, 

NOC*NSF, KNLTB). 

Voor TV Duno betekent het dit: 

1. Er moet VOORAF zijn afgehangen 

2. Tennissen onder voorwaarden 

3. Het clubgebouw is gesloten 

4. Niet tennissen, dan niet op het park 

5. 1-richtingsverkeer 

6. 1,5 meter regel 

7. Wat kan wanneer? 

 

1. Er moet VOORAF zijn afgehangen. 
 

Tennissen is toegestaan, daarbij is afhangen verplicht. 

Er is een aangepast afhangreglement van toepassing. 

De afhangborden op de club mogen NIET worden gebruikt. Dit geldt zowel voor het digitale 

afhangbord als voor het pasjes-bord. 

Afhangen moet VOORAF. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de AllUnited ClubApp. 

Hoe deze te installeren en te gebruiken? Dit wordt uitgelegd in de handleidingen. 

 

2. Tennissen onder voorwaarden 
 

Tennissen is toegestaan met de volgende restricties: 

Doelgroep Trainen Vrijspelen 

Jeugd 
tot en met 12 jaar 

Trainer aanwezig 
geen maximale groepsgrootte 
min 1,5 meter tot de trainer 

Toezichthouder aanwezig 
geen maximaal aantal spelers 
geen 1,5 meter afstand 
*) 

Jeugd 
vanaf 13 jaar tot en met 18 
jaar 

Trainer aanwezig 
1,5 meter regel 
maximaal 4 spelers per baan 

Toezichthouder aanwezig 
1,5 meter regel 
maximaal 4 spelers per baan 
*) 

Volwassenen 
vanaf 19 jaar 

Trainer aanwezig 
1,5 meter regel 
maximaal 4 spelers per baan 

Zonder toezichthouder 
1,5 meter regel 
maximaal 2 spelers per baan  
**) en ***) 



 

*) De jeugd mag vrijspelen tijdens trainingsuren (wel eerst afhangen). 

Toezichthouders zijn: Clubtrainers, Bestuursleden, Parkbeheerders. 

Wanneer dit nodig blijkt kunnen extra toezichthouders worden aangewezen.  

Trainingsuren van de jeugd zijn: 

Maandag 16:15 - 19:00 

Dinsdag 16:00 - 19:00 

Woensdag 15:00 - 17:30 

Donderdag 16:00 - 19:00 

Vrijdag 15:00 - 18:30 

Zaterdag  -  

Zondag  -  

 

**) Vanaf 1 juni opschaling als de situatie op de verenigingen onder controle is en blijft 

***) Uitzondering: 2 op 2 vrijspelen (dubbelspel) is mogelijk met personen uit hetzelfde huishouden 

die samen onder één dak wonen. (Aan 1 kant van het net spelen mensen die samenwonen). 

 

Openingstijden van de tennisbanen: 

Maandag 08:30 - duisternis 

Dinsdag 08:30 - duisternis 

Woensdag 08:30 - duisternis 

Donderdag 08:30 - duisternis 

Vrijdag 08:30 - duisternis 

Zaterdag 08:30 - duisternis 

Zondag 08:30 - duisternis 

 

Er wordt geen baanverlichting aangedaan, anders dan tijdens trainingen (door de trainer). 

Als de trainingen zijn afgelopen, gaat de baanverlichting uit. 

 

3. Het clubgebouw is gesloten 
 

Het clubgebouw blijft gesloten, niet alleen het bar-gedeelte is gesloten, maar ook de hal, douches en 

toiletten. De toiletten zijn voor noodgevallen bereikbaar met een KNLTB pasje. 

 

  



4. Niet tennissen, dan niet op het park 
 

We kunnen ons park niet afsluiten, en normaliter is het toegestaan voor wandelaars en overige niet-

clubleden zich op het park vrij te bewegen. 

Toch gelden nu bijzondere regels: 

 Het terras is niet open. Het park is voor toeschouwers gesloten.  

 Bij trainingen van jeugd mogen ouders niet blijven (kijken). 

 Het is de bedoeling dat na het tennissen het park direct wordt verlaten. 

5. 1-richtingsverkeer 
 

Omdat op het park een aantal paden te smal zijn kan daar niet worden voldaan aan de 1,5 meter 

afstands-regel. Zodat iedereen zich veilig kan voelen op ons park is er op het hele park 

1richtingsverkeer ingesteld. 

 

In het kort:  

 om het clubhuis: tegen de klok in 

 om de gravelbanen: met de klok mee 

 banen 7/8: ingang bij de kinderspeelplaats, uitgang bij baan 8 

 banen 9/10/11: ingang bij baan 11, uitgang bij baan 9 

 de minibaan en de oefenkooi zijn gesloten 

Dit wordt met bordjes aangegeven. 

6. 



1,5 meter regel 
 

Op het park houden wij 1,5 meter afstand van elkaar. We vragen iedereen deze regel serieus te 

nemen. Als je zelf deze regel niet heel strikt naleeft, respecteer dan de wens van anderen, zeker als 

zij daar om vragen. Laten we elkaar hierbij helpen en elkaar hierop aanspreken. 

Tijdens het tennis zitten gaan wij bij rustpauzes niet te dicht bij elkaar zitten, en bij wisselen van 

baanhelft lopen we om het net met de klok mee. 

Gebruik niet de ballen van je buren, en markeer de ballen duidelijk. 

 

7. Wat kan wanneer? 
 


