
Tennissen in Julianadorp?? 
Ja, natuurlijk!! 

 
Tennissen in Julianadorp is leuk en je kunt van alles beleven. Het mooie park ligt onder 
aan de duinen en daar kun je het hele seizoen tennissen. Het hele jaar door worden er 
evenementen georganiseerd voor elke leeftijd en voor elk niveau. Met als basis plezier 
hebben, willen we iedereen enthousiast maken voor de tennissport. Ons jongste lid is vijf 
jaar, de oudste is 82, dus jong geleerd, is oud gedaan.  
 
Tennis is een moeilijke sport, maar erg veelzijdig en goed voor de ontwikkeling van het 
lichaam. Techniek, tactiek, voetenwerk, conditie, inzicht, snelheid, souplesse, balgevoel. 
Elk element maakt de tennissport tot een geweldige sport. Zowel individueel, maar zeker 
ook als teamsport. 
 
Adres tennispark 
Tennisvereniging Julianadorp 
Zanddijk 51, 1787 PP Julianadorp 
Website  www.tvjulianadorp.nl 
Email jeugd  jeugdcommissie@tvjulianadorp.nl 
 
Jeugdcommissie 
Jan-Ibo Steunenberg   voorzitter   06 10168652 
Lydia van Noord   tenniskids 
Sven Draper    commissielid 
Sylvia de Haan   commissielid 
Dan Schelhaas   tennisleraar 
Linda Wolters    tennisleraar 
 
Lidmaatschap 
Op het moment dat je lid bent geworden van de vereniging, wordt dit doorgegeven aan 
de tennisbond (KNLTB). Zodra de bond dit heeft wordt er een spelerspas gemaakt en 
opgestuurd. Met deze spelerspas kun je een baan reserveren op het digitale afhangbord 
(touchscreen en paslezer) dat in het clubgebouw hangt. Ben je lid van onze vereniging, 
dan kun je in principe het hele jaar gebruik maken van de tennisbanen. 
 
Activiteiten 
Naast vrij tennissen, kun je ook meedoen aan de verschillende activiteiten die de 
vereniging organiseert. De jeugdcommissie heeft als doel alle kinderen enthousiast te 
maken voor de tennissport. Onderstaand de meest bekende activiteiten voor de jeugd: 
 

 Openingstoernooi 
 Competitie / Tenniskids Worldtour in het voorjaar (zeven keer) 
 Tenniskids evenement (open toernooi voor de jongste jeugd) 
 ’t Zandlopertje 11 t/m 17 jaar (open jeugd toernooi) 
 Jeugdkamp (op en om het park + tentenkamp) 
 Competitie / Tenniskids Worldtour in het najaar (vijf of zeven keer) 

 
Meer activiteiten en de bijbehorende data staan vermeld op de 
activiteitenkalender op de website. 
 
 
 



Trainingen 
Om te leren tennissen, biedt de vereniging de mogelijkheid om 
tennisles te nemen. In samenwerking met Tennisschool Torres 
organiseert de vereniging tennislessen. Voor de kleinsten zal dit 
gericht zijn op het spelenderwijs bijbrengen van de tennissport, 
daarna volgen de tennislessen gericht op techniek en tactiek. 
 
Alles-in-1 
Zodra kinderen mee kunnen/willen doen aan de competitie of 
Tenniskids Worldtour biedt de vereniging een Alles-in-1 pakket aan. Dit houdt in dat voor 
een vast bedrag (€ 35,00) per maand een totaalpakket wordt aangeboden waarin 
contributie, trainingen in de zomer en in de winter, voorjaars- en najaarscompetitie, 
deelname eigen jeugdtoernooi en andere zaken zijn meegenomen. 
 
Ouders/verzorgers 
Als vereniging vinden wij het contact met de ouders/verzorgers belangrijk. Ook hier 
geldt, neem gerust contact op de jeugdcommissie en stel je vragen. Heb je ideeën of 
opmerkingen, laat het ons weten. De jeugdcommissie zal proberen rekening te houden 
met de wensen van de leden. Let wel, individuele wensen kunnen niet altijd uitgevoerd 
worden. 
 
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Daarom vragen we ouders/verzorgers om zo 
nu en dan bij (jeugd)activiteiten te helpen. Vaak gaat het slechts om een kleine 
praktische bijdrage, bijvoorbeeld in de vorm van het aankleden van het clubgebouw of 
het klaarzetten van tafels. Dergelijke hulp draagt bij aan het succes van een 
jeugdactiviteit, een toernooi of wedstrijd en resulteert vaak in een gezellige 
samenwerking die voor herhaling vatbaar is. 
 
Website 
Op de website van de vereniging is alle belangrijke informatie te vinden die je nodig 
hebt. De samenstelling van het bestuur en de commissies, de historie van de vereniging, 
samenstelling van de competitieteams en speeldata, de activiteitenkalender en nog veel 
meer. Ook vind je op de website het huishoudelijk reglement en het baanreglement, 
zodat je goed op de hoogte bent van de regels binnen de vereniging. 
 
Vragen 
Naast deze informatiefolder is er ook veel informatie terug te vinden op de website. 
Mochten er alsnog vragen bestaan, laat het ons weten via de mail: 
 
jeugdcommissie@tvjulianadorp.nl 
 
 
 
 

 


