
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij TC Rodhe! 
 
 

 
Beste Rodhenaar, 
 
Hartelijk welkom als lid van TC Rodhe! Fijn dat je bij onze club komt tennissen.  
 
Het welkomstboekje is bedoeld om jou wegwijs te maken binnen onze vereniging. 
Je treft in dit boekje naast algemene informatie, informatie aan over de trainers, 
activiteiten, de ClubApp, commissies en veel meer. Zodat je weet waar je als 
terecht kunt en wat TC Rodhe zijn leden te bieden heeft.  
 
Ons tennispark heeft 6 verlichte Smashcourt banen, een miniveld en een 
oefenkooi. De smashcourt banen zijn vrijwel het hele jaar bespeelbaar (behalve 
bij opdooi). Het park is gelegen aan de Paul Burgmanstraat 10. Het park is het 
hele jaar dagelijks van 08.00 uur tot 23.00 uur geopend en er kan te allen tijde 
getennist worden. Ook als de kantine gesloten is.  
 
De club bestaat ruim 30 jaar en heeft om en nabij de 450 leden. Het is een club 
waar aandacht voor gezelligheid (recreatief tennis) en prestaties (prestatief 
tennis) samengaan. Dit ga je ook zien in het activiteitenoverzicht waarin duidelijk 
wordt dat iedereen binnen TC Rodhe aan zijn of haar trekken kan komen. 
We zijn een actieve club en organiseren zelf veel toernooien. Ook spelen in totaal 
ongeveer 200 leden competitie in KNLTB-verband (op woensdagmiddag, 
vrijdagavond, zaterdag en zondag). Daarnaast zijn we erg goed vertegenwoordigd 
bij toernooien in de regio. Waar je ook bij een open KNLTB toernooi in de regio 
Noord-Limburg speelt, je komt altijd TC Rodhe leden tegen. 
 
Naast onze activiteiten kun je op ons tennispark gewoon "lekker tennissen". Met 
zijn tweeën in een enkelpartij of dubbelen met zijn vieren. Een afspraak is snel 
gemaakt. Lekker uitleven én goed voor de gezondheid. Wat wil je nog meer! 
 
Mocht je ondanks alle informatie in dit boekje nog vragen hebben, stel ze gerust 
aan andere leden of spreek één van de bestuursleden aan. 
 
Wij wensen jou veel tennisplezier bij onze club toe! 
 
Het bestuur 
 
 



 
Colofon 
Dit boekje is met zorg samengesteld aan de hand van de op dat moment actuele 
informatie. Heb je vragen of opmerkingen over het boekje? Neem dan gerust 
contact met ons op via Info@tcrodhe.nl 
 
Contactgegevens 
TC Rodhe 
Paul Burgmanstraat 10 
5804 BC Venray 
Tel. 0478 – 58 84 53 (alleen tijdens openingsuren kantine) 
info@tcrodhe.nl 
www.tcrodhe.nl 
 
Volg TC Rodhe en de Spinesport Rodheo open op Facebook. 
Volg de jeugd_tc_rodhe en de Spinesport Rodheo open ook op Instagram.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoudsopgave 

 

Voorwoord      2 

Colofon      3 

Handige weetjes     6  

Maak kennis met Karlijn!   9 

Tennislessen     10 

KNLTB ClubApp     12 

Maak kennis met Eloy en Micha!  14 

Sponsoren      16 

Activiteiten TC Rodhe    18 

Maak kennis met Claire!    24 

Externe KNLTB toernooien   25 

Commissies en contactinformatie  26 

 
 

mailto:info@tcrodhe.nl


           Handige weetjes TC Rodhe 

 
- Ieder lid krijgt na betaling van zijn contributie een spelerspas. Zodra het 

pasje binnen is, ontvang je hiervan bericht. De spelerspas is tevens je 

legitimatiebewijs voor deelname aan competitie en open toernooien. Ben 

je al lid maar heb je je pasje nog niet ontvangen, dan kun je toch gewoon 

tennissen. Maak dan bij het afhangen gebruik van het introducée pasje. 

 

- Met je ledenpas verkrijg je toegang tot het clubgebouw door de pas links 

van de voordeur door de magneetstriplezer te halen. De deur 

ontgrendeld automatisch. Tijdens openingsuren van de kantine is deze 

deur gewoon geopend. In de hal van het clubgebouw vind je het digitale 

afhangbord, de toiletten en de schakelkast om de lampen van de banen 

aan/uit te maken. 

 

- Je kunt op alle dagen terecht om vrij te tennissen, behalve tijdens 

competities, toernooien of activiteiten. Als je vrij wilt tennissen dien je 

via het afhangbord een baan “af te hangen”. Wanneer je met 2 personen 

wilt spelen, moet je ook met 2 personen afhangen. Je krijgt dan een baan 

voor 45 minuten toegewezen. Wanneer je met 4 personen wilt spelen, 

moeten er minimaal 3 personen afhangen. Je krijgt dan een baan voor 60 

minuten toegewezen. Bij drukte kan het zijn dat je na deze tijd de baan 

moet verlaten voor nieuwe spelers. Is dit niet het geval kan je uiteraard 

gewoon doorspelen. 

 

- Introducées zijn van harte welkom. Wil je samen tennissen, haal dan 

eerst je eigen pas door de lezer en kies bij het afhangen voor introducée. 

Je kunt de baan op zodra deze beschikbaar is. 

 

- De schakelkast om de lampen van de banen aan/uit te maken bevindt 

zich in de eerste deur aan de rechterzijde wanneer je het gebouw binnen 

komt. Er staat duidelijk per “kooi” een aan- en uit knop aangegeven. Het 

duurt even voordat de lampen op volledige sterkte zijn. Verlaat je als 

laatste de kooi, zorg dan dat je de lampen ook weer uitschakelt! 

 



- Het tennispark is altijd toegangkelijk, verlaat je als laatste het park sluit 

dan altijd de poort. Deze hoeft niet op slot gemaakt te worden. 

 

- TC Rodhe maakt gebruik van de KNLTB ClubApp. In dit boekje is een 

aparte instructie opgenomen om de app te downloaden en hoe en 

waarvoor je deze kunt gebruiken. 

 

- Zorg dat de secretaris/ledenadministratie via mail op de hoogte is van 

wijzigingen in je NAW gegevens zodat je te allen tijde op de hoogte wordt 

gehouden van verenigingsnieuws. 

 

- Je krijgt nieuwsflitsen per mail wanneer er belangrijke mededelingen zijn. 

Zorg daarom dat we in het bezit zijn van het juiste mailadres. Daarnaast 

vind je al het nieuws op www.tcrodhe.nl en de ClubApp. 

 

- In de ClubApp en Website is een Activiteitenkalender beschikbaar. 

Hierop is exact te zien welke activiteiten er op de planning staan. Zo zie je 

hier bijvoorbeeld de Voorjaarscompetitie, Wintercompetitie (recreatief 

en intern), Rodheo en Maïs toernooi. Op www.tcrodhe.nl is naast alle 

eigen activiteiten een overzicht opgenomen van alle KNLTB toernooien in 

de regio. 

 

- Iedere dinsdagochtend 09.30-12.00 uur en -avond vanaf 19.00 uur vindt 

het racket wisselen plaats. Dit is bij uitstek een goede gelegenheid voor 

nieuwe leden om andere leden te leren kennen van alle niveaus. Dit is 

voor Senioren en Jeugdleden vanaf 14 jaar. Je kunt je individueel melden 

voor het racket wisselen vanaf 9.30 of 19.00 uur. De rackets worden bij 

elkaar gezet en door de begeleiding worden per baan 4 rackets gekozen 

en zij vormen 2 duo’s om een wedstrijd tegen elkaar te spelen. Na een 

half uur wordt er afgefloten. Wil je nog een rondje meespelen zorg je 

ervoor dat je racket er weer tussen staat om uitgekozen te worden voor 

een nieuwe indeling. Je kunt dus na ieder half uur nog instromen, mits er 

voldoende animo is. 

 

- Het is mogelijk om TC Rodhe clubkleding aan te schaffen. Deze is te 

verkrijgen via de website van www.teamwearwinkel.nl. Niet alleen op 

clubkleding wordt korting gegeven maar ook op andere producten die 

hier te verkrijgen zijn. Tevens gaat een gedeelte van de opbrengst terug 

naar de vereniging. Gebruik hiervoor de kortingscode TCRODHE2019 

 

- Wanneer je het park op rijdt staat er aan de linker kant een groene 

container. Dit is een kledingcontainer. Heb je oude kleding/schoeisel, dan 

kun je die hier achterlaten. De opbrengst hiervan wordt in de Jeugd van 

TC Rodhe gestoken. 
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Maak kennis met onze leden: dit is Karlijn! 
 
 
Naam   Karlijn Ruijs 
Leeftijd   25 jaar 
Speelsterkte  Enkel 5 Dubbel 5 
Aantal jaren lid  Ongeveer 15 jaar 
Vrijwilligerswerk Jeugdcommissie en  

Commissie leden 
binden 

 
Toelichting op vrijwilligerswerk 
Ik vind het fijn om een bijdrage te kunnen leveren en vind het daarnaast leuk om 
competities, toernooien en andere activiteiten te organiseren. 
 
Waarom tennis?  
Ik ben ooit begonnen met tennis omdat mijn ouders en mijn broer ook tennisten, 
ik ben het altijd leuk blijven vinden en daarom tennis ik dus nog steeds fanatiek.  
 
Waarom TC Rodhe?  
Dit was een zeer logische keuze aangezien mijn ouders en broer hier ook al lid 
waren.  
 
Favoriete dubbelpartners m/v  
Ik heb geen favorieten, ik probeer zoveel mogelijk af te wisselen met 
dubbelpartners. Wat goed lukt met alle activiteiten die worden georganiseerd. 
 
Mooiste tennisprestatie 
Meerdere keren kampioen met ons damesteam in de voorjaarscompetitie, en 
daarnaast natuurlijk niet te vergeten de ‘eretitel’ clubkampioen. 
 
Aan welke activiteiten van TC Rodhe doe je mee en waarom?  
Ik denk dat je beter kan vragen aan welke activiteiten niet! De toernooien die TC 

Rodhe organiseert zijn altijd goed bezet en erg gezellig. Dus als het even kan ben 

ik er maar al te graag bij. 

 

 

 
Tennislessen bij TC Rodhe 
 
Begin je net met tennissen of wil je je niveau eens bijspijkeren? Dan kun 
je bij onze tennisleraren terecht. Bij TC Rodhe hebben we twee vaste 
tennisleraren: Don en Gerard. Don geeft zowel aan junioren en senioren 
les, Gerard alleen aan senioren. Je bent vrij om zelf te kiezen bij wie je 
graag tennislessen volgt. Hieronder een korte introductie van Gerard en 
Don. 
 

Don Mulders 
Don verzorgt al heel wat jaren vol enthousiasme de trainingen bij TC 

Rodhe voor zowel de junioren als de senioren. Na het behalen van zijn 

licentie op het CIOS in Sittard is Don aan de slag gegaan als trainer bij TC 

Rodhe. Don is ook in het bezit van licentie Tenniskids. Tenniskids is een 

drie fase lesprogramma dat gericht werkt aan het spelplezier en het 

opdoen van vaardigheden voor de allerjongste jeugdleden. 

 

Ook voor de senioren lessen worden, door middel van applicatie 

cursussen en workshops, de trainingsmethoden “up to date” gehouden. 

Senioren kunnen zich alleen of in groepen aanmelden. 

 

Wil je meer weten over de tennislessen van 

Don? Stuur een mail naar 

don.mulders@home.nl of bel 06-22366622. 
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Gerard Bastiaans 
Wil je je tennisprestaties verhogen en je spel naar een hoger niveau 
tillen? Dan ben je bij Gerard aan het juiste adres. Gerard verzorgt al heel 
wat jaren trainingen bij TC Rodhe, uitsluitend aan senioren. Gerard is 
sinds 1989 gediplomeerd tennisleraar en werkte niet alleen in de regio 
maar ook in Viersen en Dubai. Zijn hart lag altijd bij TC Rodhe en daar is 
hij nog steeds actief.  
 

Wil je meer weten over de 
tennislessen van Gerard? Stuur een 
mail naar 
gerardbastiaans@hotmail.com of bel 
06-41376003. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
KNLTB ClubApp 

Nieuwsgierig naar het wedstrijdprogramma van jouw competitieteam of juist die 
van het team jouw beste vriend? Ben je op zoek naar een tennismaatje? Of wil je 
op de hoogte blijven van het laatste nieuws van jouw club en de belangrijkste 
evenementen? Dat kan met de KNLTB ClubApp! Met de KNLTB ClubApp heb jij al 
jouw (persoonlijke) tennisinformatie op één plek. Altijd en overal.  
 
Is de app beschikbaar voor elke telefoon? 
Nee, de app is beschikbaar voor Android en Iphone. Gezien het geringe 
marktaandeel is de app helaas niet beschikbaar voor de Windows Phone. 
 
Hoe instaleer je de app? 
Ga je naar de app store van jouw telefoon en zoek je via de zoekfunctie op 
“KNLTB ClubApp” Je kunt de app gratis downloaden. 
Na het downloaden open je de app en zoekt op “Rodhe”. Na het aanklikken opent 
deze een scherm waarin je je bondsnummer kunt invullen. Druk daarna op 
“Wachtwoord vergeten” en je krijgt via het mailadres dat bij onze 
ledenadministratie bekend is, een wachtwoord. Deze vul je in en daarna is de app 
operationeel. 
Let op: Voor leden met een hotmailadres kan de mail in de spambox 
terechtkomen. Controleer dus je spambox als je geen mail ontvangt! 
 
Waarom is het belangrijk de app te installeren? 
Wij willen onze leden in de toekomst alle informatie gaan verschaffen via de 
KNLTB-app. Met deze app zijn wij als vereniging beter in staat alle leden snel te 
bereiken met  clubinformatie. We kunnen leden verbinden met elkaar en maken 
het samen tennissen eenvoudiger door bijvoorbeeld een tennismaatje te zoeken. 
De app beschikt over verschillende functionaliteiten, zoals clubnieuws, 
clubagenda en evenementen. 
 
Kun je persoonlijke voorkeuren in de app instellen? 
Ja, onder de knop “meer” kun je herinneringen instellen voor de Club agenda of 
de eigen agenda events. 
Kun je via de app banen afhangen? 
Nee, die functionaliteit hebben we (nog) niet vrijgegeven. Je moet dus afhangen 
op de club via het afhangbord. 
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Kun je via de app je foto vernieuwen? 
Ja, dat kan. Aanpassingen van gegevens in de app worden meteen doorgevoerd in 
de administratie. Je kunt dus via de app je foto vernieuwen. Ga daarvoor naar 
“jouw profiel”, druk op het fototoestel op/naast je foto en vernieuw de foto door 
deze te downloaden. De foto is na goedkeuring door onze ledenadministratie 
beschikbaar. 
 
Kun je via de app een tennismaatje vinden? 
Ja dat kan. Ga daarvoor naar “maatjes” Met maatjes kunnen leden binnen de 
vereniging elkaar vinden en verbinden. 
 
Gevonden worden: Een lid zal eerst voor zichzelf aan moeten geven dat hij of zij 
beschikbaar is en voor hoelang. Dit kun je doen door de knop te verschuiven. 
Vervolgens kun je onder “jouw voorkeuren” de voorkeur aangeven op basis van 
leeftijd, speelsterkte, wanneer beschikbaar en geslacht. Onder “over jou” kun je 
eigen tekst plaatsen.  
 
Maatje zoeken: direct op basis van jouw voorkeuren worden maatjes voor jou 
gezocht. Door een maatje aan te klikken kan je via de knop “Verzoek sturen” een 
bericht sturen naar het maatje van jouw voorkeur. Het maatje ontvangt dan jouw 
bericht en jouw telefoonnummer en emailadres, het is aan de persoon die het 
ontvangt om daarop te reageren.  
 
Waar kan ik meer informatie vinden? 
Voor meer informatie over het gebruik van de App verwijzen wij je graag naar de 
website van de KNLTB: www.knltb.club/app . 
 
Website 
We adviseren je ook om regelmatig op onze website (www.tcrodhe.nl) te kijken. 
Daar vind je niet alleen het laatste nieuws maar ook achtergrondinformatie, 
foto’s, verenigingsnieuws, de samenstelling van bestuur en commissies en hun 
adressen, informatie over trainingen, samenstelling van competitieteams etc. Ook 
kun je op de website een persoonlijk wachtwoord aanmaken en zien of er banen 
beschikbaar zijn om te spelen, door in te loggen in het alleen voor leden 
toegankelijke beveiligde gedeelte van onze website. 

 
 

Maak kennis met onze leden: dit zijn Eloy en Micha! 

 
Naam   Eloy Linke  
Leeftijd   26 jaar 
Speelsterkte  Enkel 8 Dubbel 8 
Aantal jaar lid  1,5 jaar 
Vrijwilligerswerk Commissie Leden Binden en  

Commissie Zomerchallenge 
 
 
Toelichting vrijwilligerswerk 
Ondanks dat ik nog niet heel lang lid ben denk ik graag mee hoe we deze jonge en 
actieve club nog leuker en gezelliger kunnen maken. Zelf ben ik begonnen met 
tennis door deel te nemen aan de Zomerchallenge. Ik vond dit zo’n fijne manier 
om kennis te maken met tennis dat ik ook hierover graag mee wilde denken om 
zo een nog groter publiek aan te kunnen spreken. 
 
Waarom tennis? 
Ik ben jaren lang actief geweest in het veld- en zaalvoetbal. Nadat ik besloten had 
om te stoppen met al het voetbal, kreeg ik op mijn werk meerdere keren te horen 
dat er een Zomerchallenge bij TC Rodhe werd georganiseerd. Het was al vaker 
door mijn gedachte gegaan om eens te starten met tennis. Dit was voor mij de 
uitgelezen mogelijkheid om op een laagdrempelige manier een kennismaking te 
krijgen met de sport tennis.  
 
Waarom TC Rodhe? 
Zoals hierboven al beschreven staat, was de zomerchallenge een van de redenen 
voor mijn keuze voor TC Rodhe. Ook heb ik van mijn collega’s (ook leden van TC 
Rodhe) meerdere keren gehoord hoe leuk en actief TC Rodhe en zijn leden zijn. 
Dus al deze punten bij elkaar opgeteld was mijn keuze erg makkelijk. 
 
Favoriete dubbelpartner m/v 
Niek van der Leeuw en Aniek Cox. 
 
Mooiste tennisprestatie 
Het winnen van de heren dubbel 7 op het SpineSport Rodheo Open, en het 
winnen van het gemengd dubbel 7 op de clubkampioenschappen. 
 

http://www.knltb.club/app
http://www.tcrodhe.nl/


Aan welke activiteiten van TC Rodhe doe je mee en waarom?  
Ik heb aan veel activiteiten meegedaan dit jaar. Onder andere het SpineSport 
Rodheo open, de clubkampioenschappen, de wintercompetitie, de KNLTB 
competities. Al deze activiteiten zijn ontzettend druk bezet en hierdoor ongekend 
gezellig. Je komt hier veel bekende mensen van TC Rodhe tegen en je speelt 
prachtige wedstrijden tennis. 

 
 
Naam   Micha Saalmink  
Leeftijd   40 jaar 
Speelsterkte  Enkel 4 Dubbel 5 
Aantal jaren lid  24 jaar 
Vrijwilligerswerk Bardienst en  

toernooi 
organisatie 

 
Toelichting op vrijwilligerswerk 
Ik vind het leuk om achter de bar bezig te zijn en mensen van een drankje te 
voorzien. Het organiseren van toernooien blijft een leuke bezigheid, dit omdat het 
ieder jaar weer verschillend is. 
 
Waarom tennis? 
Ik speel al vanaf jonge leeftijd tennis en ben het altijd een leuke sport blijven 
vinden. 
 
Waarom TC Rodhe? 
Het oude tennispark van Rodhe lag welgeteld 50 meter van mijn woning vandaan. 
 
Favoriete dubbelpartners m/v 
Rob Olthoff en Christel Derkx. 
 
Mooiste tennisprestatie 
Volgend jaar speelsterkte 4 bereikt in de enkel categorie.  
 
Aan welke activiteiten van TC Rodhe doe je mee en waarom? 
Ik doe aan bijna alle toernooien die TC Rodhe organiseert mee. De toernooileiding 
en deelnemers zorgen hier altijd voor een leuke en gezellige sfeer. 

 

Baan & Bord Sponsoren TC Rodhe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Wilt u sponsor worden van onze vereniging? Stuur dan een mail naar PR@tcrodhe.nl 

Activiteiten TC Rodhe 

 
Racketwisselen (Senioren) 
Iedere dinsdagavond vanaf 19:00 is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het 
racketwisselen, hiervoor hoef je jezelf niet in te schrijven. Het racketwisselen is 
een ideale gelegenheid als nieuw lid om andere leden te leren kennen aangezien 
je om het half uur met een ander lid en tegen andere leden een dubbelspel 
speelt. Ieder half uur is er dan ook de mogelijkheid om in te stromen. Altijd is er 
iemand van de RC aanwezig om een indeling te maken. Schroom het dus niet en 
kom iedere dinsdag avond dubbelen met mede Rodhenaren van ieder niveau! 
 

Nieuwjaarsborrel (Senioren/Jeugd) 
Begin januari wordt ieder jaar de nieuwjaarsborrel georganiseerd om samen met 
Rodhenaren het afgelopen jaar af te sluiten en een nieuw gelukkig en succesvol 
tennisjaar in te luiden.  
 
De datum van de nieuwjaarsborrel vind je in de clubagenda op www.tcrodhe.nl.  
 
TC Rodhe Tennis Pubquiz (Senioren) 
Aan het begin van het jaar wordt de TC Rodhe Tennis Pubquiz georganiseerd. Test 
in teamvorm onder het genot van hapjes en drankjes je tenniskennis en laat je 
kronen tot de Pubquiz master. De avond wordt afgesloten met een feestavond 
dus doe mee! 
 
Inschrijven kan via www.tcrodhe.nl 
 
Spinesport Rodheo Open (17+) 
Eind maart wordt op ons park 1 van de grootste toernooien van de regio 
georganiseerd. Een open KNLTB dubbeltoernooi waaraan ieder KNLTB lid vanaf 
het jaar dat je 17 wordt kan deelnemen (categorieën 3 en 4 zijn voor alle 
leeftijden opengesteld).  
 
In 2018 mocht het toernooi zich zelfs met 285 deelnemers (waarvan ongeveer 
120 Rodhenaren) het grootste dubbel toernooi van Limburg noemen! Het 
toernooi wordt gezien als de ideale opwarmer voor de voorjaarscompetitie. De 
feestavond op de 2e zaterdag staat bekend als uitermate goed, inschrijven dus! 
 
Inschrijven kan via mijnknltb.toernooi.nl Contact: rodheo-open@tcrodhe.nl  

mailto:PR@tcrodhe.nl
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Voorjaarscompetitie (Senioren/Jeugd) 
Het hoogtepunt van het jaar voor een groot deel van de tennissers is de 
voorjaarscompetitie. De competitie duurt van begin april tot begin juni (7 weken), 
waarin je het als team opneemt tegen een ander team. Iedereen uitkomend in 
zijn eigen klasse in zijn eigen gewenste vorm. Je speelt zowel thuis- als 
uitwedstrijden. 
 
Bij TC Rodhe wordt op de vrijdag, zaterdag en de zondag voor zowel heren, 
dames als mix teams aangeboden. Speel je een uitwedstrijd dan is het natuurlijk 
gezellig als je de dag of avond af komt sluiten bij TC Rodhe. Zo kun je andere 
teams nog aanmoedigen en een drankje doen in de kantine! 
 
Heb je nog geen team maar wil je wel meedoen, dan kun je jezelf ook alleen 
aanmelden door een mail te sturen naar tc@tcrodhe.nl . Inschrijven kan via 
www.tcrodhe.nl. Onder het kopje competitie vind je de voorjaarscompetitie waar 
je het inschrijfformulier kunt downloaden (1 formulier per team volstaat). 
 
Kids World Tour (Jeugd) 
De tenniskids world tour is gericht op onze junioren van 6 tot en met 12 jaar. De 
tenniskids world tour wordt in het voorjaar (maart/april/mei) en najaar 
(september/oktober) gehouden. Op basis van leeftijd en niveau wordt er een 
team samengesteld en ingedeeld op kleur: rood, oranje en groen.  
 
Rood: Kinderen van 6 t/m 9 jaar maken kennis met het tennisspel. In rood wordt 
gespeeld met een zachte rode bal op miniveld. 
 
Oranje: Kinderen van 8 t/m 11 jaar leren nieuwe slagen en technieken die hen 
helpen om uiteindelijk te kunnen spelen op een grote baan. In oranje wordt 
gespeeld met een lichtere bal op driekwartbaan. 
 
Groen: Kinderen van 10 t/m 12 jaar ontwikkelen hun technieken, tactieken en 
atletische vaardigheden. In groen wordt gebruik gemaakt van de gehele baan.  
Voor de kinderen in de groene competitie is er naast de voor- en 
najaarscompetitie de mogelijkheid om mee te doen aan de Winter outdoor 
competitie (november/december/januari). 
Contact: jc@tcrodhe.nl 
 

Kids Tennis Masters (Jeugd) 
Iedere 1e zaterdagochtend van de maand wordt er door onze jeugdcomissie de 
Kids Tennis Masters georganiseerd, tijdens deze activiteit worden onze 
jeugdleden getraind door 2 ervaren tennissers. Ieder jeugdlid van elk niveau kan 
hieraan deelnemen voor meer informatie kun je terecht bij de Jeugd Commissie 
of trainer Don. 
Contact: jc@tcrodhe.nl 
 
Ouder-Junior Toernooi / Oliebollentoernooi (Senioren/Jeugd) 
Altijd al met je vader of oom een toernooi willen spelen? Dan is het Ouder-Junior 
toernooi een ideale gelegenheid. Het is een gezelligheidstoernooi waarbij een 
junior een koppel moet vormen met een senior (slechts 1 van de 2 hoeft lid te zijn 
van TC Rodhe). Dit concept zal ook worden toegepast bij het Oliebollentoernooi. 
Het Ouder-Junior toernooi vindt meestal in Juni plaats terwijl het 
Oliebollentoernooi aan het eind van het jaar of begin januari wordt 
georganiseerd.  
Het toernooi wordt georganiseerd door de Jeugd Commissie (jc@tcrodhe.nl) en 
de Recreatie Commissie (rc@tcrodhe.nl).  
Inschrijven kan via www.tcrodhe.nl  
 
Connect Makelaars BBQ-Masters (Senioren) 
Het ééndaagse zomertoernooi van het jaar, georganiseerd in juli door en voor 
leden van onze eigen vereniging. Het toernooi wordt sinds vorig jaar gesponsord 
door Connect Makelaars en kenmerkt zich normaal gesproken door goed weer, 
tennis, een drankje en als afsluiting een BBQ! 
Inschrijven kan via www.tcrodhe.nl 
Contact: rc@tcrodhe.nl 
 
Mais Toernooi (Senioren) 
Het Mais toernooi is een begrip in de regio en wordt ieder jaar begin augustus 
georganiseerd. Het toernooi staat open voor iedereen die inschreven is bij de 
KNLTB. Het Mais toernooi biedt niet alleen voor dubbel spelers uitkomst, maar 
tijdens dit toernooi komen ook de enkel spelers aan hun trekken. Het Mais 
toernooi staat garant voor gezelligheid, een goede sfeer, een lekker potje tennis 
en vrijwel altijd goed weer. 
 
Inschrijven kan via www.mijnknltb.toernooi.nl  
Contact: tc@tcrodhe.nl 
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Jeeco Team Toernooi (Senioren) 
Het Jeeco Team Toernooi is een tweedaags toernooi op vrijdag en zaterdag dat 
altijd eind augustus georganiseerd wordt. Het toernooi is voortgekomen uit het 
Venray Open waarin de verschillende clubs uit Venray tegen elkaar streden. 
Nadat dit toernooi niet meer georganiseerd werd heeft een groep enthousiaste 
vrijwilligers binnen TC Rodhe dit opgepakt en zodoende is het Jeeco Team 
Toernooi ontstaan. Teams bestaan bij voorkeur uit 6 spelers (3 heren en 3 dames) 
en minimaal uit 4 spelers (2 heren en 2 dames). Teams spelen een Heren Dubbel, 
Dames Dubbel en 2 Mixed dubbels tegen teams uit hun eigen poule.  
 
Het toernooi zit vaak tegen het maximaal aantal deelnemende teams van 18 aan, 
dus wees er snel bij en schrijf je in.  
 
Inschrijven kan via mijnknltb.toernooi.nl 
Contact: rc@tcrodhe.nl. 
 
Clubkampioenschappen (Senioren/Jeugd) 
De Clubkampioenschappen van TC Rodhe worden altijd midden september 
georganiseerd. Het unieke aan onze clubkampioenschappen is dat waar bij 
andere clubs de clubkampioenschappen niet of nauwelijks doorgaan, er bij ons 
altijd ongeveer 200 van de 450 leden meedoen! 
 
Tijdens de clubkampioenschappen wordt er door jong en oud in de categoriën 3 
tot en met 9 gespeeld, in zowel het enkelspel, heren/dames dubbel als het 
gemengd dubbel. Dus schrijf je in en maak kans om je te kronen tot 
clubkampioen!  
 
Inschrijven kan via www.mijnknltb.toernooi.nl   
Contact: tc@tcrodhe.nl 
 
Najaarscompetitie (Senioren/Jeugd) 
Mede omdat de voorjaarscompetitie zo’n succes is, heeft de KNLTB de 
najaarscompetitie in het leven geroepen. Doordat het aanslaat zijn er steeds 
meer verenigingen die deze competitie aanbieden en is de najaarscompetitie 
hard op weg om net zo groot te worden als de voorjaarscompetitie.  
De najaarscompetitie wordt gespeeld in september en oktober en neemt ook 7 
wedstrijddagen in beslag. 

TC Rodhe is begonnen met het aanbieden van de najaarscompetitie op vrijdag, 
aangezien dit een succes is gebleken is het aanbod in 2018 uitgebreid door ook de 
zaterdag aan te bieden. 
 
Mocht je nog geen team hebben, dan kun je jezelf ook alleen opgeven door een 
mail te sturen naar tc@tcrodhe.nl.    
Inschrijven kan via www.tcrodhe.nl 
 
Herfsttoernooi (Senioren/Jeugd) 
Wil je gezellig een balletje slaan, een hapje en een drankje doen dan is het 
herfsttoernooi ideaal voor jou. Het toernooi wordt meestal eind oktober 
georganiseerd, is populair bij recreanten én toernooispelers en wordt gezien als 
gezelligheidstoernooi waar ieder op zijn eigen niveau een potje kan spelen. 
 
Inschrijven kan via www.tcrodhe.nl 
Contact: rc@tcrodhe.nl 
 
Oktoberfest toernooi (17+) 
Eind oktober/begin november wordt het Oktoberfest toernooi georganiseerd.  
Het ééndagstoernooi waar gezelligheid, feest en tennis centraal staan wordt 
vormgegeven door verschillende bijzondere spelvormen waar vooral in het 
dubbelspel wordt gespeeld. Doe dus mee en wordt Oktoberfest Meister! 

Inschrijven kan via www.tcrodhe.nl  
Contact: rc@tcrodhe.nl 

Wintercompetitie 
Al flink wat jaren wordt er door de Recreatiecommissie een wintercompetitie 
aangeboden zodat je in de wintermaanden toch door kunt blijven tennissen. Lijkt 
je dat wat? In team verband?  Schrijf je dan in met je tennisvrienden of maatjes 
van de tennisles. Heb je geen team? Geef je dan toch op!  
De wintercompetitie vindt plaats in de maanden oktober t/m maart op vooraf 
vastgestelde speeldagen. 
  
Op zaterdagavond wordt een Mix competitie gespeeld. Hierbij speelt het team 
bestaande uit minimaal 2 heren en 2 dames de volgende partijen op tijd.  
1x DD, 1x HD, 2x GD. De wedstrijden duren ieder een uur en de games worden 
doorgeteld. 
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Op zondagmiddag wordt een Dames/Heren competitie gespeeld. Hierbij speelt 
het team, bestaande uit minimaal 2 personen, 1x DD of HD, 2x DE of HE. Ook deze 
partijen worden op tijd gespeeld.   

Inschrijven kan via www.toernooi.nl  
Informatie wordt ook op de website en Facebook weergegeven. 
Contact: rc@tcrodhe.nl 
 
TC Rodhe Zomerchallenge 
Deze actie is bijzonder gericht op sporters van andere verenigingen die vanwege 
de zomerstop tijdelijk niet of minder kunnen sporten, bijvoorbeeld voetballers, 
hockeyers en volleyballers. Het aanbod staat niet alleen voor deze doelgroep 
open, maar voor iedereen die voordelig kennis wil maken met de tennissport. 
Voor de prijs van € 50,00 per persoon kan worden deelgenomen aan deze 
Challenge. In ruil daarvoor biedt TC Rodhe het volgende: 

• Een lidmaatschap voor de maanden juni-juli-augustus van TC Rodhe met 

de mogelijkheid om vrij te tennissen; 

• 4 tennislessen onder begeleiding van een gecertificeerd trainer; 

• 4 horecamunten om na de tennisles een drankje te kunnen drinken; 

• Deelname aan een tennisclinic en/of tennistoernooi 

Deze Zomerchallenge wordt georganiseerd in samenwerking met de KNLTB, de 
landelijke tennisbond. Deelnemers worden voor drie maanden lid van de 
tennisbond en kunnen gedurende die maanden deelnemen aan alle KNLTB 
activiteiten en toernooien. 
 
Inschrijven kan via www.tcrodhe.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maak kennis met onze leden: dit is Claire! 
 
Naam   Claire van Wees-
Baltussen  
Leeftijd   39 jaar 
Speelsterkte  Enkel 6 Dubbel 6 
Aantal jaar lid  9 jaar 
 
 
Vrijwilligerswerk 
Ik ben begonnen met bardienst draaien toen ik net lid was. Dit om de club en de 
mensen beter te leren kennen. Daarna ben ik gevraagd om in de Recreatie 
Commissie te stappen en na een jaar werd ik hier de voorzitter van. 
  
Toelichting vrijwilligerswerk 
Ik ben met name in deze rol gestapt omdat ik het organiseren van activiteiten etc 
erg leuk vind. En wanneer je dit ook nog eens kunt combineren met het 
uitoefenen van je hobby is het super leuk om te doen. 
 
Waarom tennis?  
Ik heb vroeger in mijn jeugdjaren bij Wanssum getennist. Dit was naast turnen 
een van de weinige sporten die je kon kiezen als meisje zijnde. Maar nu zoveel 
jaren later blijf ik het een ontzettend leuke sport vinden en dat is ook de reden 
dat ik weer ben begonnen. 
 
Waarom TC Rodhe?  
Deze vereniging was mij al bekend van vroeger toen mijn moeder nog tennis 
speelde. Dus vandaar de keuze voor TC Rodhe. Ook waren er een aantal bekende 
van mij hier lid.  
 
Favoriete dubbelpartner m/v 
Afgelopen jaar met de clubkampioenschappen met Tim Cornelissen mogen 
spelen. Dat waren heerlijke partijen met een fijn persoon naast mij op de baan. In 
de dames dubbel kan ik maar aan een iemand denken. Ook al zijn we het niet 
altijd met elkaar eens en kunnen we elkaar soms wel iets aandoen, weten we wel 
wat we aan elkaar hebben op de baan. Dan heb ik het natuurlijk over mijn zusje 
Fleur Baltussen! 
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Mooiste tennisprestatie 
De dames dubbel clubkampioenschappen in 2017 en afgelopen jaar de gemengd 
dubbel tijdens de clubkampioenschappen.  
 
Aan welke activiteiten van TC Rodhe doe je mee en waarom?  
Ik doe mee aan de competitie, het Spinesport Rodheo open en de 
clubkampioenschappen. En uiteraard ook aan de recreatieve toernooien die er 
meerdere per jaar worden georganiseerd. Omdat ik vind dat wanneer je lid bent 
er ook bij “moet” zijn. De voornaamste reden waarom ik graag mee doe aan deze 
activiteiten is dat het een geweldig gezellige club is waar er niet alleen plezier op 
de baan is maar ook naast de baan. 
 
 

 
 
Externe KNLTB Toernooien  

Onze tennisclub bezit een grote groep tennissers die actief zijn in het spelen van 
open toernooien. Om jullie een handje te helpen hebben we een overzicht 
gemaakt met daarin alle toernooien die jaarlijks in de regio georganiseerd 
worden. We stimuleren dat onze leden deelnemen aan deze toernooien, zodat 
jullie optimaal kunnen genieten van de tennissport. Daarnaast ontwikkel je jezelf 
als speler het beste door steeds tegen andere tegenstanders te spelen en kun je 
jouw speelsterkte proberen te verbeteren. 

 
Via de desbetreffende links op onze site www.tcrodhe.nl kom je op de 
toernooipagina terecht waar jullie je kunnen inschrijven. Voor een aantal 
toernooien is de inschrijving nog niet geopend of gesloten. We gaan het overzicht 
tijdig updaten zodra de inschrijving voor de volgende editie geopend is. 
 
Voor uitleg betreffende het Speelsterktesysteem zie de stroomschema’s op  
https://www.knltb.nl/tennissers/speelsterkte  

 
 

 
 

Commissies TC Rodhe 
 
Onze commissies maken het mogelijk om alle bovenstaande activiteiten 
gerealiseerd te krijgen. Onderstaand vind je een overzicht van alle commissies, 
contactgegevens en hetgeen waarvoor je bij deze commissies terecht kunt. 
Voor algemene vragen kun je terecht bij info@tcrodhe.nl en voor vragen met 
betrekking tot vrijwilligerswerk bij vrijwilligers@tcrodhe.nl.   

Technische Commissie (TC): 
De TC verzorgt binnen de club voor veel competitie/toernooi gerelateerde zaken. 
Zo worden onder andere de Voor- en Najaarscompetitie, de 
Clubkampioenschappen en het Maistoernooi door de TC georganiseerd. Voor alle 
wedstrijdgerelateerde vragen kun je bij de TC terecht. 
 
Contact: TC@tcrodhe.nl 

Horeca Commissie (HC): 
De HC is verantwoordelijk voor alle activiteiten in de kantine betreffende het eten 
en drinken. Zo verzorgen ze alle in en verkoop van alle producten in onze kantine 
en zorgen ze voor het inplannen van de bardiensten. 
 
Contact: Horecacie@tcrodhe.nl 

Onderhoudscommissie (OC): 
Deze commissie zorgt ervoor dat het park er continu netjes bij ligt, dit geldt voor 
zowel de banen als hetgeen eromheen.  
 
Contact: OnderhoudCie@tcrodhe.nl 
 
PR en Sponsorcommissie: 
Alle baan, bord en toernooisponsoren worden door de PR en Sponsorcommissie 
binnengehaald en verzorgd. Daarnaast zorgen ze er ook voor dat de website 
www.tcrodhe.nl up to date is en onze Facebook pagina beheerd wordt. 
Contact: pr@tcrodhe.nl 
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Recreatie Commissie (RC): 
Deze commissie organiseert vele recreatieve activiteiten zoals in het activiteiten 
overzicht weergegeven. Zo organiseren ze de wintercompetitie, het 
racketwisselen, het Jeecoteam toernooi en andere eendaagse recreatieve 
activiteiten. 
 
Contact: rc@tcrodhe.nl 

Jeugdcommissie (JC): 
Deze commissie regelt alles voor de jeugd; van competities tot toernooitjes. 
 
Contact: jc@tcrodhe.nl 

Spinesport Rodheo Open: 
Deze commissie organiseert ons voorjaarstoernooi, zoals beschreven in het 
activiteiten overzicht.  
 
Contact: rodheo-open@tcrodhe.nl 
 
Commissie Leden Binden: 
Deze commissie is in 2018 in het leven geroepen om te kijken hoe we onze leden 
nog beter aan onze vereniging kunnen binden. Zo hebben ze het 
Oktoberfesttoernooi en de Pubquiz geïntroduceerd en ook dit boekje gemaakt. 
 
Ledenadministratie: 
Heb je een ander mailadres of een ander woonadres geef het dan door aan onze 
ledenadministratie zodat je altijd up to date blijft van al het TC Rodhe nieuws. 
 
Contact: ledenadministratie@tcrodhe.nl 

 

 

 

 

We hopen je voldoende geinformeerd te hebben en je zoveel mogelijk te mogen 
begroeten op onze banen. 

Schrijf je in voor één van onze activiteiten en leer TC Rodhe kennen als een 
gezellige, sportieve en actieve vereniging! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons welkomstboekje is mede mogelijk gemaakt door:  
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