Tennisvereniging De Ronde Vener
Kom tennissen bij de gezelligste tennisvereniging
van De Ronde Venen e.o.!

Bij tennisvereniging De Ronde Vener in Mijdrecht kan het hele
jaar buiten worden getennist. Met 7 verlichte buitenbanen, een
fraai clubhuis gelegen in een park en een sfeervol terras zijn
de faciliteiten meer dan goed. Ruim 400 leden zorgen met elkaar
voor een uiterst gezellige vereniging.
Tennis is bij uitstek een sport voor het hele gezin. Van jong tot
oud van beginner tot gevorderde. Tennis vereist wel enige
vaardigheid en daar is de vereniging zich van bewust. Daarom
maakt de vereniging gebruik van Tennisschool Ruud van der Helm.
Tennisvereniging De Ronde Vener is:
• Toegankelijk: voor alle niveaus, jong en oud, sociaal
• Sfeervol: gezellige evenementen, lekker eten, live muziek, thema avonden
• Sportief: voor elk niveau, competitie, toernooien, gezelligheidsevenementen

Tenniskids bij TV De Ronde Vener

Studentlidmaatschap
Uniek binnen de Ronde Venen: een
speciaal lidmaatschap voor studenten v.a. 18 jaar.
Slechts € 100,- i.p.v. € 147,50

Lidmaatschappen (12 maanden)
Senior:
Student:
Junior:
Aspirant:

€ 147,50
€ 100,€ 70,€ 190,- (incl. les)

Lidmaatschapsaanbieding ouders
Lidmaatschap voor ouders van kinderen die lid worden.
Slechts € 40,= voor het eerste seizoen

Aspirantlidmaatschap
Speciaal voor kinderen van 5 tot 12 jaar:
lidmaatschap inclusief 18 tennislessen.
Slechts € 190,= i.p.v. € 255,=

Proeflidmaatschap
3 maanden kennismaken met de vereniging en de
tennissport voor gereduceerd tarief, zie www.tvdrv.nl.

Tennisvereniging De Ronde Vener
Dr. J. van der Haarlaan 1
3641 JW Mijdrecht
Ledenadministratie: 0297 - 285 469
www.tvdrv.nl
12 maanden per jaar geopend
7 verlichte buitenbanen,
waarvan 3 gravelbanen
en 4 French Courts
Tennisschool Ruud van der Helm

Tennisvereniging De Ronde Vener maakt gebruik van
het programma Tenniskids van de KNLTB. Hiermee
wordt het voor de jonge beginnende tennisser nog leuker
en toegankelijker om zijn of haar ‘tenniscarrière’ te starten
bij TV De Ronde Vener.
Wat is Tenniskids?
Tenniskids wil kinderen op een leuke manier laten kennis maken met tennis.
Tenniskids is hoofdzakelijk ontworpen voor kinderen, maar eigenlijk is het een leuke
manier van tennis spelen dat gebruikt kan worden voor alle leeftijden en niveaus.
Jonge of onervaren spelers krijgen de mogelijkheid om de vaardigheden en de
tactiek van tennis te leren en eigenlijk het spel te spelen. Tenniskids gebruikt drie
kleuren in de opeenvolging van verkeerslichten die de vooruitgang van kinderen
in tennis in kaart brengen. Tenniskids fase Rood , Tenniskids fase Oranje en Tenniskids fase Groen.
Tenniskids is het eerste stadium van tennis waarin de kinderen geleidelijk aan
volgens de juiste techniek vorderen. De baanlengte, racketlengte en de verschillende soorten ballen zullen toenemen of veranderen in het proces, wanneer kids er
klaar voor zijn op een groter veld te spelen. In het programma van Tenniskids zijn
de behoeften van jonge kinderen het belangrijkste.
Waarom Tenniskids?
Kinderen die voor het eerst gaan tennissen en gelijk beginnen op een groot veld
verliezen snel hun interesse. De rally´s zijn kort, de ballen stuiteren over hun hoofd
en ze zijn het langste bezig met het rapen van ballen. Het Tenniskidsprogramma is
ontworpen om dit te voorkomen door tennis op een geleidelijke en ‘toffe’ manier te
leren, aangepast aan de grootte en niveau van
het kind. Meer informatie over Tenniskids kunt
u vinden op: www.tenniskids.nl.
.

