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Baanreglement T.V. Duno 
 

Verlichting 
Art. 1 
a) Op zaterdag, zon- en feestdagen wordt geen verlichting aangedaan, behalve ten behoeve van 

competities en toernooien, zulks ter beoordeling van de competitie- of toernooicommissie. 
b) Nadat het zomerseizoen is afgesloten, wordt er geen verlichting meer aangedaan op de 

gravelbanen. Vanaf 1 april van ieder jaar kan ook ’s avonds indien gewenst gebruik worden 
gemaakt van de verlichting op de gravelbanen na de start van het zomerseizoen. 

 
Aanwijzingen 
Art. 2 
a) De bespeelbaarheid van de tennisbanen is ter beoordeling van de groundsman, c.q. het 

bestuur. Aanwijzingen van hen dienen te worden opgevolgd. 
b) Indien er gespeeld wordt met de verlichting aan dient, uit het oogpunt van energiebesparing 

eerst die vrije baan te worden afgehangen die vrij is op een verlicht deel van de banen. 
 
Reservering van banen 
Art. 3 
a) De technische commissie kan te allen tijde voor competities, toernooien en andere 

evenementen banen reserveren via de Clubapp. 
b) Verhuurde banen, alsmede aan donateurs tijdelijk toegewezen banen kunnen niet worden 

afgehangen, tenzij of totdat de beheerder de reservering heeft opgeheven. De overige 
aanwijzingen blijven van toepassing. 

c) Indien er een baan is gereserveerd, maar de spelers zijn toch verhinderd dan dient men de 
reservering tijdig te annuleren. 

 
Voorrangsregels 
Art. 4 
a) Trainingen, competitie en toernooi wedstrijden hebben voorrang op vrij spelen. Hierbij betreft het 

overigens uitsluitend om geregistreerde en door het bestuur goedgekeurde trainingen van de 
clubtrainer(s).  

b) Ook wanneer i.v.m. regen de trainer naar kunstgras moet, omdat er niet meer op gravel gespeeld 
kan worden. 

 
Training, competitie en toernooien 
Art. 5 
a) Voor tennistrainingen zijn voor de clubtrainer(s) tennisbanen gedurende een bepaalde tijd gereserveerd 

via de Clubapp.  
b) Tijdens toernooien en competities (zomer en winter) kunnen alleen de niet voor de 

toernooien en competities gereserveerde banen worden afgehangen. De toernooileiding c.q. 
competitieleiding geeft per situatie aan welke banen eventueel vrij te bespelen zijn. De 
overige aanwijzingen blijven voor deze banen van toepassing. 

 
Tennispasje 
Art. 6 
a) Een tennispasje wordt uitgereikt als de contributie is voldaan. Het tennispasje is strikt 

persoonlijk. Bij misbruik kan ertoe worden overgegaan het tennispasje in te nemen. 
b) Bij verlies van het tennispasje kan via de ledenadministratie tegen betaling een duplicaatpas 

worden aangevraagd. 
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Tenniskleding 
Art. 7 
a) Tenniskleding en tennisschoenen zijn verplicht. De tennisuitrusting dient te voldoen aan de 

richtlijnen en voorschriften van de KNLTB. Niet nakomen hiervan kan leiden tot een 
speelverbod. 
 

Onderhoud tennisbanen en –park 

Art. 8 
a) Spelers die een gravelbaan verlaten dienen deze baan te slepen, tenzij op aanwijzing van de 

groundsman en/of het bestuur anders wordt beslist (bijv. bij grote droogte). 
b) Op aanwijzing van de groundsman en/of bestuursleden worden de gravelbanen gesproeid. 
c) Spelers die een baan verlaten dienen de door hen meegebrachte voorwerpen weer mee te 

nemen en afval in de daarvoor bestemde bakken te gooien. Houd het tennispark netjes en 
schoon! 

d) Voor algemeen onderhoud door de groundsman en/of het bestuur, c.q. leden die daartoe 
gerechtigd zijn bestaat te allen tijde het recht de tennisbanen niet bespeelbaar te verklaren. 
Via de Clubapp dient dan de buiten gebruikstelling te worden aangegeven. 

e) In de winterperiode zal – weersafhankelijk- getracht worden de gravelbanen zo lang mogelijk 
bespeelbaar te houden. 

f) Bij sneeuw(-val) en ijzel kunnen de banen niet bespeeld worden. 
g) Het bestuur en/of groundsmen zijn bevoegd de banen buiten gebruik te stellen. 

 
Gedrag- en clubregels 
Art. 9 
a) Spelers zijn gebonden aan de gedragscodes van de KNLTB. 
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Afhangreglement T.V. Duno 

 

Richtlijnen 
1. Een speelperiode bedraagt 60 minuten. De aanvang is elk half uur precies, dus bijvoorbeeld 

08:30 uur en vervolgens 09:00 uur. 
2. Een baan kan alleen betreden worden indien conform het reglement een baan is gereserveerd via 

de Clubapp.  
3. Er is vrije keuze in reserveren van een kunstgrasbaan of een gravelbaan.  
4. Reserveren op gravel en kunstgrasbanen via de Clubapp. De volgorde van reserveren is als volgt. 

• Baan die niet gereserveerd is 
• Gereserveerde baan waarop het langst wordt gespeeld 
• Gereserveerde baan met de minste spelers 
• Bij gelijktijdige speeluur- eerst de baan waarop een enkelspel wordt gespeeld - 

daarna waarop een dubbelspel wordt gespeeld. 
5. Indien bij het verstrijken van een speelperiode anderen van de afgehangen baan gebruik 

willen maken dient, indien het een gravelbaan betreft, deze direct gesleept te worden, 
waarna de baan verlaten dient te worden.  

6. Als er voor het einde van de speelperiode zich niemand heeft gemeld mag worden 
doorgespeeld op dezelfde baan. De speelperiode wordt dan met een half uur verlengd. 

7. Er mag niet gereserveerd worden voor een speelperiode die direct aansluit op de afgelopen 
speelperiode. “Doorhangen is verboden!” 

 
Toezicht 
Alle aanwijzingen van de groundsman en/of het bestuur aanwezig in het kader van de 
uitoefening van hun taak en betrekkinghebbend op het baan- en afhangreglement dienen stipt te 
worden opgevolgd. Niet opvolgen van de aanwijzingen kan een sanctie tot gevolg hebben.
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