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Baanbundels:
• Bundels van 40, 50 en 70 uur mogelijk
  zie www.tennishalderondevenen.nl

Speeltijden winterseizoen
• Dinsdag t/m Vrijdag 08.00 - 09.00 uur

• Vrijdag   12.30 - 24.00 uur

• Zaterdag   08.00 - 19.00 uur

• Zondag   08.00 - 24.00 uur

Contract banen
• Een vast uur het hele seizoen:
  Overdag, weekend of ‘s avonds
  Nu nog mooie uren beschikbaar:
• Reservering losse baanhuur via internet:
  www.tennishalderondevenen.nl
  
Activiteiten:
• Damesdubbel toss
• Losse toss maandagmiddag
  (deelname per keer)
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Competities:
• Mixed team competitie
• Heren team competitie
• Heren/Dames enkel competitie

Bedrijfscompetitie:
• Bedrijfs-koppel competitie

Tennislessen:
• Groep- of Privé-lessen
• Overdag of ‘s avonds
• Geen lidmaatschap vereist

Deze vraag is moeilijk in het algemeen te beant-
woorden omdat het per regio afhankelijk is. 

Het laatste decennium is de tennissport in aantal 
beoefenaars in de meeste regio’s wel achteruit 
gegaan. Dit heeft ook te maken met het feit dat er 
meer aanbod is van verschillende individuele- en 
groepssporten. Maar tennis blijft natuurlijk een 
gezinssport bij uitstek. 

Nog niet lang geleden gingen de buitenparken 
van de tennisverenigingen met de herfstvakantie 
dicht. De tennisbond heeft echter een periode,  
een inmiddels achterhaalde, visie gehad dat 
tennisverenigingen sterk werden geadviseerd 
om winterharde banen aan te schaffen. Vele ten-
nisverenigingen hebben op dat moment subsidies 
weten los te peuteren van de gemeente om dat 
te kunnen realiseren. Er onstond daardoor een 
overlapping van binnen- en buitenseizoen. Een 
oneigenlijke concurrentie met de veelal  particu-

lier beheerde tennishallen. 
Nu dat het Nederlandse toptennis, met een kleine 
uitzondering daargelaten, stagneert, is men van 
dat standpunt teruggekeerd. De tennisbond heeft 
daar veel schade aan de tennissport aangericht. 
Er is namelijk sprake van twee totaal verschil-
lende sporten. 

Het gewone tennis op gravel met de ideale 
gemiddelde opsprong boven kniehoogte en de 
lage stuit onder kniehoogte op de meest gehan-
teerde winterharde banen. De sport is zodanig 
verschillend, dat men zich kan afvragen of het 
tennis is. Een licht en klein persoon is duidelijk 
in het voordeel. Hij hoeft minder door de knieën 
en hij zal sneller uit de voeten kunnen op de 
relatief gladde ondergrond. Een vaste speler van 
achteruit, met tevens een spinservice, een laag 
doorschietende underspin backhand, in de loop 
genomen forehand topspin passingshot en aan 
beide kanten een dropshot in huis. Dan hebben 

Verkeren tennishallen in zwaar weer?
wij de lowbounce court speler omschreven. Deze 
lowbounce courts zijn in de rest van de wereld 
niet te vinden. Misschien een goed idee om daar 
een wereldkampioenschap voor te houden in 
Nederland. Maken we, net zoals bij korfbal, een 
goede kans wereldkampioen te worden. 

Verenigingen gebruiken de lowbounce courts 
voor de jeugdtraining om geen binnenbanen te 
hoeven afhuren. Er zijn tennishallen die het baan-
huurtarief voor lessen gehalveerd hebben.
 
Tennishallen, die creatief inspelen op de nieuwe 
situatie, zullen het hoofd boven water houden. 
De standaard contractbaan verhuur zal nog altijd 
blijven bestaan. Maar tennishallen zullen ook 
moeten inspelen op de nieuwe situatie met een 
open toss,  damesdubbeltoss, winterteamcom-
petities, bedrijfscompetities, losse baanhuur via 
internet, baanbundels voor 40,50 en 70 uur, die 
geldig zijn voor 21 maanden.

Jeugdspellendag woensdag 22 oktober
info: 0297 - 285636 / 06 - 11321993


