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TENNISHAL “DE RONDE VENEN”
Comfortabel overdekt tennissen

TENNISLES 
Groep- of privé-lessen.
Overdag of ‘s avonds.
Geen lidmaatschap bij de vereniging vereist.

LOSSE BAANHUUR  
vanaf € 12,- per uur / per baan

ZOMERBUNDELS

Gemakkelijk via internet uw tijd boeken!
Bundels van 20 uur € 80,- ma. t/m vr. overdag

20 uur € 120,-  / 35 uur € 200,-  (alle tijden)

GOEDKOOP MET JE TENNISMAATJES DE ZOMER DOOR!

 maandag  16.00 t/m 23.00 uur
 dinsdag  08.30 t/m 23.00 uur
 woensdag  08.30 t/m 23.00 uur
 donderdag  08.30 t/m 23.00 uur
 vrijdag  08.30 t/m 22.00 uur
 zat. en zondag 08.30 t/m 13.00 uur

Meer informatie: 0297 - 285 636 of
www.tennishalderondevenen.nl

Doctor J. van der Haarlaan 3 - Mijdrecht naast wijk Wickelhof

Rabobank Open Indoor Kampioenschappen 
Voor de Rabobank Open Indoor Kampioenschappen is, zoals tot nu toe uit de ontvangen inschrijvin-
gen op te maken valt, uit wijde omtrek weer veel belangstelling voor dit toernooi. 
Dat is ook niet zo verwonderlijk aangezien dit toernooi in de week van 28 maart tot 7 april tot één van 
de weinige toernooien in Nederland behoort. 
Het toernooi dat in de leeftijdscategorieën 17+ en 35+ op Rating en bij de 50+ volgens het “oude 
systeem” volgens pasjessterkte gespeeld wordt, behoort dan ook tot één van de sterkste toernooien 
uit de regio. 
In dit toernooi wordt rekening gehouden met het eerste weekend van de voorjaarscompetitie, die 
al weer vroeg  (5 april) tijdens het finaleweekend van het toernooi van start gaat. De finales van de 
Rabobank Open Indoor Kampioenschappen worden dan ook op maandagavond 7 april afgewerkt. 

Mijdrecht het tenniscentrum van midden Nederland
De komende maanden is er in Mijdrecht weer veel te beleven op tennisgebied. Te beginnen 
met de Rabobank Open Indoor Kampioenschappen in tennishal ‘De Ronde Venen’, met gelijk 
daaropvolgend de voorjaarscompetitie op de buitenbanen, een tweedaagse busreis naar 
Roland Garros (Parijs) en de TVM bar Open op het park van T.V. Mijdrecht. 

voorjaarscompetitie
De voorjaarscompetitie, dat in april en mei gehouden wordt is altijd een interessante periode om een 
kijkje te nemen op de buitenparken. Ook wanneer u nog geen lid van de vereniging bent kunt u kijken 
naar goede wedstrijden. En wellicht, dat u door de tennissport gegrepen wordt. 

Wanneer u in het weekend (vrijdag, zaterdag en zondag) rond etenstijd op het park van T.V. Mijdrecht 
komt, dan kunt u tijdens het kijken naar de laatste wedstrijden op het terras van een goede maaltijd 
voor een schappelijke prijs genieten.

Roland Garros 2014
Wegens succes vervolgd: tweedaagse busreis Roland Garros 2014 + dag Parijs. 
We gaan vrijdagochtend 30 mei vanuit tennishal ‘De Ronde Venen’ met de luxe Wintoursbus met 
40 ruime zitplaatsen, waar anders meer dan 50 plaatsen ingepropt worden. U ontvangt een stadion-
kaart voor Suzanne Lenglen, één van de twee hoofdtribunes met de vrijheid om alle buitenbanen te 
bekijken. 
Bij het inslaan van de eerste wedsdtrijd komen wij het stadion binnen, dus missen wij geen minuut 
tennis. Wij blijven tot 19:30 op het park en van daaruit vertrekken wij rechtstreeks richting hotel. Dit 
comfortabele hotel is door de reisleider uitgezocht op locatie vlakbij een metrostation met aansluiting 
op het centrum, de Montmartre en Versailles. Daardoor kunnen wij voor de 2e dag gemakkelijk op 
eigen gelegenheid Parijs verkennen. 
Zaterdag 31 mei om 17:00 uur gaan wij weer richting Nederland. Tijdens de tussenstop  kunnen wij 
om 19:00 uur in België avondeten in een wegrestaurant. Dit geweldige arrangement komt slechts op 
€ 199,- per persoon. Reserveer voor 1 mei en wees zeker van een plaats. Tel.: 0297 285636

TVM Bar Open 2014
Na de competitie van 14 t/m 22 juni wordt het eerste buitentoernooi van het seizoen in de regio de 
TVM Bar Open 2014 op T.V. Mijdrecht gehouden. 
Alle enkelpartijen zullen op rating gespeeld worden. U kunt zich vanaf 1 april hiervoor opgeven. 
Één ding mogen we verwachten:  Het zal een groot spektakel worden, waarbij de inwendige mens 
door TVM Bar eten & drinken niet vergeten zal worden. Ook voor dit evenement geldt,  iedereen is 
welkom om in de zon b.v. op het terras onder het genot van een hapje en een drankje van prachtig 
tennis te genieten.


