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Inhoud



Visie: OTV is er voor de leden en de 
leden vormen de vereniging. Samen zijn 

wij een sportieve en gezellige 
vereniging, waarbij alle leden zich 

verantwoordelijk en betrokken voelen; 
jong, oud, beginnend of ervaren.  

Spelplezier staat voorop! 

Welkom



• Lid van de leukste tennis/padel  
vereniging in Oosterbeek 

• Van 1 juni t/m 31 augustus 

• Vrij tennissen èn padellen 

• Mogelijkheid om training te nemen 

• Volledig KNLTB-lid, dus je mag deelnemen aan 
alle KNLTB toernooien 

• Deelname aan gezellig gezamenlijk EindEvent 
zaterdagmiddag 27 augustus 14.30 - 16.30 uur 

• Start met gelijkgestemden, wie is wie?

Zomer 
Challenge



Foto

Clubhuis en  
terras

Onze pachter en gastheer is Arjen Knulst,  
ondersteund door Cheron van Mosel. 

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
23.30 uur, zaterdag en zondag van 09.00 tot 19.00 
uur.  

Arjen combineert het pachterschap met het baan- 
en parkonderhoud op OTV. Hij stelt alles in het werk 
om het verblijf van leden en overige gasten zo 
aangenaam mogelijk te maken. Iedereen is van 
harte welkom. 

Je kunt ook bij hem terecht voor het bespannen 
van je racket of het vervangen van je gripje.



• Oosterbeekse TennisVereniging  
(OTV) bestaat sinds 1936 

• Tennis, padel en terras 

• 9 Gravelbanen, waarvan 8 verlicht 

• 2 Padelbanen 

• Banen zijn het hele jaar bespeelbaar 

• OTV telt bijna 800 leden  

• Tennisschool House of Tennis verzorgt alle trainingen 
in opdracht van OTV 

• In het clubhuis, Score 2, en op Het Oosterbeeksche 
Terras is het goed toeven!

Introductie OTV

https://www.otv-oosterbeek.nl/house_of_tennis
https://www.otv-oosterbeek.nl/Score2


• TennisTOSS op maandagen 19.00 - 21.00 

• PadelTOSS op dinsdagen 19.00 - 21.00 

• TennisTOSS op vrijdagen 14.00 - 16.00 

• Interne ZomerCompetitie 

• Gezellig gezamenlijk EindEvent 
zaterdagmiddag 27 augustus  

Aanbod OTV



Foto

Padelschool 
House of Padel

House of Padel heeft als doel om clubs  
en individuele spelers het maximale uit 
hun mogelijkheden te laten halen. 

Hoofdtrainer 
Scott Goossens       06-41377079                  
Email: s.goossens@houseofpadel.eu 

tel:0641377079
mailto:s.goossens@houseofpadel.eu
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Padelschool 
House of Padel

Maandagen 11, 18 en 25 juli 

18.00 - 22.00, trainer Eline Coene 

Groepen worden ingedeeld op basis van 
voorkeuren benoemd op het inschrijfformulier. 
Spoedig volgt uitnodiging groepsapp voor 
starttijd. 
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Tennisschool 
House of Tennis

House of Tennis heeft als doel om bij  
spelers het maximale uit hun 
mogelijkheden te halen. 

Hoofdtrainer 
Allard Lagerweij 06-46364141                  
Email: a.lagerweij@houseoftennis.nl 

mailto:a.lagerweij@houseoftennis.nl
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Groepsindeling 
tennis-trainingen 1. Deepak Grewal 

2. Sanne Otte 
3. Kitty v/d Kamp 
4. Michliene Verduijn 

5. Lisette Paulissen 
6. … 
7. … 
8. …

Donderdagen 30 juni, 7 juli en 14 juli 

17.00 - 18.00, trainer Arjen Knulst 
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Groepsindeling 
tennis-trainingen 1. Jint Koevoet 

2. Danielle Grewal 
3. Dirk Boezeman 
4. Jiske Doldersum 

5. Roemer Hazeleger 
6. Vivienne Hugenholtz 
7. Jochem v/d Kamp 
8. Alex van Gent

Donderdagen 30 juni, 7 juli en 14 juli 

18.00 - 19.00, trainer Arjen Knulst



Foto

Afhangen  
van een baan

Reserveer vooraf een baan  

• Via de clubapp van de KNLTB, of via de OTV 
website www.otv-oosterbeek.nl 

• Maximaal 1 dag van te voren 

• Afhangen op de hele uren voor 60 minuten

http://www.otv-oosterbeek.nl


•Je betreedt niet de baan naast je, ook niet  
als de bal per ongeluk naar deze baan rolt 

•Als de bal naar een andere baan rolt, roep je "bal over, baan…” 

•Je wacht totdat je de bal terugkrijgt, of totdat de rally bij de 
buren klaar is, voordat je de bal haalt 

•Je betreedt de baan via de dichtst bijzijnde deur 

•Stoor spelers niet in hun spel 

•Meng je niet in het spel van anderen 

•Na het spelen sleep je de baan van baseline naar net en vice 
versa

Baanetiquette



• Veel spelen onderling verhoogt  
spelvreugde, omdat je sneller  
progressie boekt 

• Op maandagavond en vrijdagmiddag is er 
TennisTOSS, op dinsdagavond in juli is er 
PadelTOSS 

• Lees de OTV-nieuwsbrief, die ontvang je 
automatisch! 

• Avonden zijn wat drukker,  
overdag is er meer speelruimte

Tips



Soms plaatsen we foto’s op de website of 
Facebookpagina van OTV, zonder dat we daarbij  
namen vermelden 

Mocht je het nou niet willen dat er foto’s van jou 
gedeeld worden, geef dat dan aan op de 
presentielijst bij de deur 

Mocht je nou niet willen dat we alleen je naam 
delen met de andere ZomerChallenge deelnemers, 
geef dat dan ook aan op de presentielijst bij de deur 

Zondag 19 juni ontvang je een deelnemerslijst, zodat je 
makkelijker een tennis/padel-maatje kunt benaderen

Maatje vinden?



Komen er later nog vragen over de vereniging,  
de ZomerChallenge of wat anders,  
stel ze ter plekke of via WhatsApp aan  

• Kitty Berends 06 - 15 33 14 09 

• Arjen Knulst 06 - 19 93 13 87 

Heel veel plezier deze zomer op en naast de baan!

Vragen??


