
Tennis- & padelvereniging 
 

 

 

 

Hallo jongens en meisjes, welkom bij Tennis- en 
padelvereniging REO! 

Hieronder kun je meer informatie vinden over tennissen bij REO:  

Verschillende tennisballen 

Veel mensen weten dat niet, maar er zijn verschillende soorten tennisballen voor jullie. We 
stellen ze even aan je voor: 

 

 

Rode bal 
Ik ben voor de allerjongste kinderen. Ik ben lekker zacht en 
wat groter dan een normale tennisbal waardoor ik nog wat 
makkelijker ben terug te slaan. 

Leeftijd: t/m 8 jaar 

 

Oranje bal 

Ik ben iets harder dan de rode bal én al net zo groot als de 
‘normale’ gele tennisbal.  

Leeftijd: 8 t/m 10 jaar 

 

Groene bal 

Ik ben alweer iets harder dan de oranje bal en de laatste bal 
voordat je overstapt op de gele bal. 

Leeftijd: 10 t/m 12 jaar 

 

Gele bal 

Ik ben de tennisbal die iedereen kent. De oudste kinderen en 
volwassenen tennissen met mij tijdens de training, maar ook 
op de allergrootste toernooien van de wereld. 

Leeftijd: 11 jaar en ouder 

 



Training 

De trainingen worden gegeven door leuke maar ook gediplomeerde trainers van 
Tennisschool Noordenveld. Tijdens de trainingen leer je op een leuke manier tennissen. Als 
je nog jong bent, ga je leuke tennisoefeningen en spelletjes doen om beter te leren bewegen 
en balgevoel te krijgen.  

 

 

 
Als je al wat ouder bent, worden de oefeningen natuurlijk steeds wat uitdagender en 
moeilijker zodat je steeds beter leert tennissen. Als je heel serieus en sportief bent én een 
beetje talent hebt, dan blijf je bij ons óók bij het juiste adres. De trainer die bij ons training 
geeft (Krijn Reinigert) is één van de trainers in het Noorden die selectietrainingen namens de 
KNLTB mag geven en doet dat op ons eigen tennispark in Roden!! 
 

 

  



Competitie 

Wanneer je bij ons lid bent, mag je ook meedoen aan de KNLTB-competitie.  

Voor de jongsten (rood, oranje en groen) is dat de KNLTB Tenniskids competitie. 

 

Rood & Oranje 

Je gaat dan met je clubvrienden naar een vereniging en speelt daar dan een paar leuke 
wedstrijdjes. Plezier en sportief bezig zijn is hier het allerbelangrijkste. Voor de wedstrijden 
worden wat opwarmoefeningen/spelletjes gedaan en vaak wordt na die tijd ook nog een spel 
gedaan. Die vereniging is de ene keer je eigen vereniging en de andere keer een andere 
vereniging in de buurt.  

Groen 

Als je al wat ouder bent en met de groene competitie meedoet, ga je met je met z’n 4-en een 
competitiewedstrijd spelen tegen een team van een andere vereniging. Je speelt dan 
allemaal 1 enkelpartij en 1 dubbelpartij, 6 partijen in totaal. Het team dat de meeste punten 
haalt in de competitiewedstrijden is kampioen! 

Geel (junioren) 

Je gaat dan met z’n 4-en een competitiewedstrijd spelen tegen een team van een andere 
vereniging. Je speelt dan allemaal 1 enkelpartij en 1 dubbelpartij, 6 partijen in totaal. Het 
team dat de meeste punten haalt in de competitiewedstrijden is kampioen! 

 

Meer informatie hierover op de site van de KNLTB: 

Tenniskids (Rood, Oranje en Groen) Junioren (Geel) 

 

https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/jeugd/tenniskids/ 

 

https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/jeugd/junioren/ 
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Lid worden 

Als je het na een paar keer proberen leuk vindt kun je lid worden van onze vereniging. Dit 
kunnen je ouder(s)/verzorger(s) digitaal doen via https://www.reotennis.nl/lid-worden.  

 
Jeugdlidmaatschap 

REO heeft voor de jeugdleden een all-in lidmaatschap voor jeugdleden. Dit is een 
lidmaatschap inclusief: 

• Contributie REO (inclusief lidmaatschap KNLTB) 

• 1 uur clubtraining in de week (37 weken per jaar!)  
• Competitie KNLTB 

• Toernooien bij REO 

• Diverse activiteiten 

• Vrij buiten spelen met andere leden (t/m 12 jaar onder begeleiding van een 
volwassene) 
 

Tarief: € 33,50 per maand 

Als je vaker in de week training wil hebben, dan kan dat natuurlijk. Voor elk extra uur: 

Tarief: € 23,50 per maand 

De voorwaarden: 

• Je bent 17 jaar of jonger. Het jaar waarin je 18 jaar wordt ga je automatisch naar een 
volwassenen abonnement 

• Abonnement geldt voor een heel jaar en loopt van 1 april t/m 31 maart 

• Beëindiging van het jaarlijks lidmaatschap dient uiterlijk 1 maart te worden doorgegeven aan 
de ledenadministratie  

• Het aantal trainingen geldt van begin tot eind trainingsseizoen (hele zomer- of hele 
wintertraining), opschalen tussendoor mag in overleg met de trainer, afschalen alleen bij 
wisseling zomer<>wintertraining. 

• Jeugdtrainingen zijn vóór 18.00 uur 

• Betreft groepstrainingen vanaf 8 personen 

• Het bedrag wordt maandelijks door middel van een automatische incasso doorbelast. 

• Het gaat hierbij alleen om clubtrainingen. Regio/talent/kringtrainingen van de KNLTB zijn 
hiervan uitgezonderd. Omdat tijdens deze trainingen ook niet-leden training krijgen en de duur 
en frequentie van deze trainingen afwijkt is het voor ons niet mogelijk dit in ons abonnement 
toe te voegen. 

• Ouders die lid zijn van REO en die willen uitvinden of hun zoon of dochter het spelletje ook 
leuk vindt, mogen dat doen zonder dat het kind direct hoeft te worden aangemeld als lid. 
Zodra het kind ouder is dan 8 jaar of training gaat volgen, moet hij of zij wel als lid worden 
aangemeld. 

 
Overige informatie 

Wil je meer informatie? Dan kun je een mail sturen naar 
jeugdcommissie@reotennis.nl. We zullen dan snel contact  
opnemen. Bij vragen over de trainingen mag je direct contact  
opnemen met Lennard van Tennisschool Noordenveld  
(info@tennisschoolnoordenveld.nl / 06-36105842).  
 
Onze jeugdpagina: https://www.reotennis.nl/jeugdtennis 
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