
www.sportkrantamstelland.nl16

Tennishal de Ronde Venen 
al 40 jaar meer dan alleen een Tennishal!

met open armen ontvangen en door de toenma-
lige burgemeester Haitsma gestimuleerd. 
Niet alleen het tennisniveau van de zoons ging 
omhoog. Ook het niveau van de naburige tennis-
verenigingen, waar het nog gebruikelijk was dat 
de finale op het hoogste niveau bij de clubkampi-
oenschappen tussen een jongen en een meisje 
ging. Tien jaar later waren er veertig  B spelers 
op de club. En er liep veel talent rond zoals 
Dennis van Scheppingen, Kim de Weille, Saskia 
Slagboom, Ruud van der Helm, Sandra Wiers, 
Tom Briels, Angelique de Graaf en Nathalie v. 
der Garde. 

Het familiebedrijf dat is overgegaan van Dhr. K. 
Panman naar zijn zoon Adriaan Panman en Erna 
Panman heeft in de afgelopen 40 jaar een hoop 
veranderingen meegemaakt. Een nieuwe on-
dergrond, een nieuw dak en een nieuwe horeca 
gelegenheid zijn hier goede voorbeelden van. 
Ook qua producten is er een hoop vernieuwd. 
Vroeger kwamen de tennissers alleen een ten-
nisbaan huren om vrij te spelen of om tennisles 
te nemen. Vandaag de dag organiseert Tennishal 
de Ronde Venen veel verschillende activiteiten 
voor zowel voor de particuliere als de zakelijke 
markt.

  Historie
  September dit jaar viert 
  Tennishal de Ronde Venen
  zijn jubileum. Ongeveer 55 
  jaar geleden maakte een
  internist in Schiedam voor de
  tweede keer kennis met 
  tennis. Na een kleine 10 jaar
  had hij het hele gezin, zijn
  echtgenote en 3 zoons, 
aangestoken met zijn enthousiasme. Alle zoons 
kwamen in de fase terecht, toen districtstraining 
geheten. Twee van de drie werden A speler en 
1 een goede B1 speler. Toen al ontsproot het 
pioniers idee om een specifieke tennishal op te 
zetten. 

Het kostte 6 jaar om een geschikte locatie te 
vinden, totdat er ineens twee tegelijk beschik-
baar kwamen, in Zoetermeer en in Mijdrecht. De 
oprichter verkoos opportunistisch de tweede, 
omdat die als eerste gerealiseerd kon worden. 
Hij had via connecties in Amsterdam vernomen, 
dat er plannen op tafel lagen van de plaatselijke 
juwelier, die een ballonhal wilde bouwen. Deze 
plannen kwamen echter niet door de gemeente-
raad. De bouw van een vaste tennishal werd wel 
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Iedereen is welkom om op deze dag deel te nemen aan de verschillende activiteiten. 
U kunt o.a. meedoen aan een prijsvraag, een clinic, ‘het koppel met de langste rally’ en
er is een demonstratie dubbelwedstrijd op hoog niveau. 

Het programma loopt van 12.00-17.00 uur. 
Inschrijven voor deze dag is niet nodig u kunt gewoon binnen lopen. 
Het definitieve programma zal nog vóór 1 september op de website 
www.tennishalderondevenen.nl bekend worden gemaakt. 

Particuliere markt:

Wintercompetitie
De Wintercompetitie wordt gehouden op zon-
dagmiddag tussen 12.30 uur en 16.30 uur in de 
periode van november 2013 t/m maart 2014. Elk 
team (min.4 spelers) komt gedurende deze peri-
ode 6 keer in actie. Er wordt op 2 banen tegelijk 
gespeeld, daardoor is de ontmoeting 2 uur achter 
elkaar zonder wachttijden. Inschrijven kan t/m 
21 oktober.
 
Gezelligheidstoernooien
Op de zaterdagavonden worden er regelmatig 
gezelligheidstoernooien georganiseerd. Iedereen 
is welkom ook introducees. Er zijn 3 zaterdag-
avonden gepland. Het eerst volgende gezellig-
heidstoernooi staat gepland op 16 november.
We nodigen u graag uit om met uw vrienden en/
of kennissen een gezellige en sportieve zater-
dagavond te hebben voor 23,50 p.p. all-in. Dit 
bedrag is incl. tennis, drankjes en hapjes. 

Baanbundels
U kunt met een bundel 25,40, 50 of 70 uur 
aanschaffen die voor 21 maanden geldig zijn en 
waarmee u via internet 1 week van te voren uren 
kunt reserveren.

Tennislessen
Een los lesje boeken of een heel seizoen trainen, 
het is allemaal mogelijk bij Tennishal de Ronde 
Venen. Kijk voor meer informatie op website: 
www.tennishalderondevenen.nl

Open KNLTB Toernooi
Al meer dan 15 jaar wordt er aan het einde van 
het winterseizoen een officieel KNLTB open 
indoor toernooi georganiseerd. Dit toernooi, dat 
in de regio en daarbuiten bekend staat om zijn 
gezelligheid, is de perfecte voorbereiding op de 
voorjaarscompetitie. 

Sportieve Spellendagen
Om de jeugd in de leeftijdsgroep van 6 t/m 12 
jaar in de vakantie op een sportieve manier te 
entertainen worden er sportieve spellendagen 
georganiseerd. Bij deze dagen staan er meer 
sporten op het programma dan alleen tennis. 

Zakelijke markt:

Bedrijfscompetitie
Gedurende de bedrijfscompetitie speelt u in een 
team van minimaal vier spelers per ontmoeting. 
De wedstrijden zijn verspreid over het hele 
winterseizoen. Het team komt zes keer in actie 
tegen andere bedrijven uit de regio. 
De wedstrijden worden altijd eens in de maand 
op vrijdagavond gespeeld. Iedereen speelt twee 
dubbels van 1 uur achter elkaar. De samenstel-
ling van de teams kan verschillen. Alle combi-
naties zijn mogelijk, het maakt niet uit hoeveel 
dames of heren er opgesteld worden. Voor uw 
personeel vormt het een sportieve uitdaging 
om tegen andere bedrijven te tennissen en om 
elkaar op een andere manier te ontmoeten.  
In september start er weer een nieuwe ronde. 
Voor bedrijven, die zich als nieuwe deelnemer 
willen inschrijven, zijn er nog enkele plaatsen.

Bedrijfsevementen
Door de horeca verbouwing van een paar jaar 
geleden is er veel mogelijk voor het organiseren 
van evenementen. Zo organiseert Tennishal 
de Ronde Venen sinds een aantal jaren geheel 
verzorgde bedrijfsevenementen. Bij deze 
evenementen kan er gekozen worden tussen 
verschillende pakketten. Evenementen met ten-
nis of zonder, met eten of zonder eten. Voor elke 
behoefte is er een pakket samengesteld voor de 
bedrijven.

TVM Bar
Tennishal de Ronde Venen is sinds april dit jaar 
ook trots pachter van de TVM Bar bij Tennisver-
eniging Mijdrecht. De leden van Tennisvereniging 
Mijdrecht hoeven hierdoor geen bardienst meer 
te draaien en kunnen terecht bij het professio-
nele barpersoneel van de tennishal die ‘s zomers 
werken voor TVM Bar. 
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