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Tennishal De Ronde Venen
comfortabel overdekt tennissen

Tennishal de Ronde Venen 
Doctor J. van der Haarlaan 3 (naast wijk wickelhof) 

3641 JW Mijdrecht 
Tel.: 0297 - 285 636 

www.tennishalderondevenen.nl 

Contract banen
• Een vast uur het hele seizoen
• Overdag, weekend of ‘s avonds
• Reservering losse baanhuur via internet 

Winterspeeltijden baanbundels:
• Bundels van 40, 50 en 70 uur mogelijk
• Gemakkelijk via internet uw tijd boeken!
• Nu nog mooie uren beschikbaar.

Maandag en Dinsdag     08.30 – 09.30
Donderdag en Vrijdag            08.00 – 09.00
Vrijdag    12.30 – 24.00
Zaterdag               08.00 – 19.00
Zondag                  08.00 – 24.00

Tennishal de Ronde Venen organiseert:

Tweedaagse busreis
Roland Garros 2014 + dag Parijs

Altijd al naar Roland Garros gewild? Dit is je kans!

• Luxe ruime bus incl. 2 chauffeurs (Wintours busreizen)

• Stadionkaart voor Court 1 + buitenbanen
• Derde rondes hoofdtoernooi (alleen goede wedstrijden)

• Comfortabele hotelovernachting in Parijs
  (éénpersoonskamer toeslag € 26,-)

Programma:

Vrijdag 30 mei

• 04.00 vertrek vanuit Mijdrecht
• 10.30 aankomst Roland Garros
• ± 19.30 vertrek naar hotel

Zaterdag 31 mei

• Tot 16.30 op eigen gelegenheid Parijs verkennen
• 17.00 vertrekt de bus naar Mijdrecht

Dit geweldige arrangement is vanaf € 149,- p.p.
Reserveer voor 25 mei en wees zeker van een plaats!

Ga om in te schrijven naar
www.tennishalderondevenen.nl

of bel 0297 - 285636

Terwijl de competitie op de helft is blikt de ten-
nishal terug op een succesvol en memorabele 
Rabobank Open Indoorkampioenschappen. Een 
toernooi met buitenlandse deelname vanuit India 
en een deelnemer met Duitse nationaliteit.
De groep uit India bestond uit de coach Pawan 
Kapoor en 6 pupillen. De pupillen waren net 1 
sterktecategorie te zwaar ingeschat, zodat ze 
wel een goede ervaring opgedaan hadden, maar 
minder goede resultaten geboekt . 

De bijna 46 jarige coach (oud ATP speler) Pawan 
Kapoor stond echter in de finale van de hoogste 
categorie. Rekening houdend met de start van de 
competitie waren de finales op maandagavond 
gepland. Hij moest het maandag opnemen tegen 
de topspeler Jon Mouter uit Vinkeveen. De eerste 
set werd door de coach met 6-3 gewonnen de 
tweede werd in tie-break door Jon Mouter bin-
nengehaald. Diegene, die echter dacht, dat de 

jeugdige Jon Mouter nu op conditie zou winnen, 
had het mis. Op ervaring werd ook de derde set 
met 6-1 door de Indiër gewonnen. 

Verder waren er nog opmerkelijke resultaten 
van Lydia Mulder uit Kudelstaart, die zowel het 
damesenkelspel 17+ als de 17+ B categorie ge-
mengddubbel wist te winnen en die van Bart van 
Marsbergen van T.V. Mijdrecht die de hoogste 
categorie in de herenenkelspel 35+ wist te win-
nen en samen met teamgenoot en dubbelpartner 
Jacques Marchand 2e werd in de herendubbel. 

De competitie is weer volop aan de gang.
Het gemengd 1e team op zondag van VLTV met 
de sterspelers Jon Mouter (finalist Rabo Indoor 
Open), David Avakian, Koen Berentzen, Natasja 
Terpstra, Christa Hemelaar en Gitta Hekman doet 
het goed. Na drie ontmoetingen staat het boven-
aan. Wanneer dit doorgezet wordt in de 2e helft 
is promotie naar een hoger niveau, waar dit team 
zeker thuishoort, een feit. Alhoewel het altijd nog 
uitkijken is, want er moet nog tegen de nrs. 2 en 3 
van de poule gespeeld worden. 
Het 1e zaterdag herenteam van de Ronde Vener 
doet het ook goed en enkele teams van de 
vrijdagavondcompetitie van T.V. Mijdrecht staan 
bovenaan. 

Wegens succes vervolgd
Vrijdag 30 mei en zaterdag 31 mei na (Hemel-
vaartsdag) organiseert tennishal De Ronde 
Venen (tevens vertrekplaats) voor de 2e keer een 
luxe tweedaagse busreis naar Roland Garros en 
een dagje Parijs. Voor wie als tennisser nooit op 
Roland Garros geweest is niet te missen ervaring. 

Rabobank Open Indoorkampioenschappen in tennishal De Ronde Venen haalt Indiase pers

U kunt de reis met een gegarandeerde stadion-
kaart boeken. Maar wanneer u een kaart voor de 
buitenbanen heeft kunt u net zo goed goede wed-
strijden zien met als voordeel, wanneer u goed 
de adviezen van de tenniskenner/Roland Garros 
gids opvolgt een mooie plaats dichtbij de baan 
kunt bemachtigen. Er wordt gereden door twee 
buschauffeurs, die daardoor fris en fruitig de bus 
op een veilige manier tijdig om 10:30 uur bij de 
ingang van Roland Garros brengt om geen slag-
wisseling van de wedstrijden te hoeven missen. 
Om 19:30 uur gaat de bus rechtstreeks naar het 
hotel. Met de nadruk op rechtstreeks, zodat wij 
de keuze hebben om in de buurt of in de stad ons 
avondeten te nuttigen. Dit comfortabele 3 sterren 
Aparthotel is aangenaam gelokaliseerd bij een 

Carrefour winkelcentrum en dichtbij metrolijn 13. 
Zaterdag hebben wij de hele dag de tijd om zelf 
Parijs te verkennen en om 17:00 uur weer met de 
bus huiswaarts richting Nederland te keren.

Na de afsluiting van de competitie op zondag 1 
juni begint al heel snel een reeks van toernooien 
in de regio. T.V. Mijdrecht geeft vanaf 14 juni het 
startschot, daarna is T.V. Wilnis, dan komt T.V. de 
Ronde Vener en als laatste in de Ronde Venen 
Vinkeveen. U kunt aan deze evenementen deel-
nemen, maar kijken mag uiteraard ook. 

Kortom al met al voor elk wat wils om zowel op 
een actieve op passieve manier van de tennis-
sport te genieten.


