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Welkom   

Hierbij heten wij je van harte welkom bij onze tennis- en padelclub Smalhorst. We 

proberen sportiviteit en gezelligheid bij elkaar te brengen door middel van het 

organiseren van activiteiten waaraan iedereen kan deelnemen. We gaan ervan uit 

dat je snel je weg vindt binnen de club. Als wegwijzer vind je in bijgaand boekje 

handige tips. We wensen je heel veel tennis- en padelplezier bij onze vereniging en 

hopen je binnenkort persoonlijk te begroeten op ons park!   
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De club   

Tennisclub Smalhorst is opgericht in 1947. Het tennis- en padelcomplex is gelegen aan 

de Sportlaan 4 in Beilen. We zijn een recreatieve vereniging met zo’n 270 leden, 

waarvan ongeveer 45 jeugdleden. Het tennispark heeft 6 Smashcourt banen, een 

padelbaan, een jeu de boulesbaan en een oefenkooi en een mooi clubgebouw. Alle 

banen zijn verlicht. Meer informatie is te vinden op de website www.smalhorst.nl.   

  

Het bestuur   

Remko Pars, voorzitter                 voorzitter@smalhorst.nl   

Tamara Oldenhuis Arwert, secretaris               secretaris@smalhorst.nl    

Anna Jager, penningmeester, vice voorzitter      penningmeester@smalhorst.nl   

Jeroen Hagedoorn, ledenwerving/behoud    jeroen@smalhorst.nl  

Ingmar Hans         ingmar@smalhorst.nl 

             

  

Nieuwe leden commissie  

We vinden het belangrijk dat nieuwe leden snel hun weg weten te vinden bij de 

vereniging. Aly en Ania vormen samen de nieuwe leden commissie:  

Aly Krol   ledenadmin@smalhorst.nl   

Ania Wiering aniawiering@gmail.com    

Ongeveer twee weken nadat je je hebt aangemeld krijg je een mailtje of telefoontje 

van Aly of Ania om je tennispasje en eventueel een sleutel op te halen. Zij kunnen 

een rondleiding op het tenniscomplex geven en antwoord geven op vragen.   

 

Ledenadministratie 

De ledenadministratie wordt door Aly Krol uitgevoerd. Zij is bereikbaar via 

ledenadmin@smalhorst.nl   

  

Website en Zapservice  

Op onze website www.smalhorst.nl is alle informatie over de club te vinden. Met de 

Zapservice ontvang je elke twee weken nieuwsberichten in je mailbox. Zo word je op 

de hoogte gehouden van het verenigingsnieuws, zoals aankondigingen en verslagen 

van wedstrijden, toernooien en andere evenementen. Wanneer je lid wordt van de 

vereniging, dan word je automatisch aangemeld voor de zapservice (met het 

mailadres dat je hebt opgegeven). Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan 

moet je jezelf afmelden. 

 

  

mailto:voorzitter@smalhorst.nl
mailto:secretaris@smalhorst.nl
mailto:penningmeester@smalhorst.nl
mailto:jeroen@smalhorst.nl
mailto:ingmar@smalhorst.nl
mailto:ledenadmin@smalhorst.nl
mailto:aniawiering@gmail.com
mailto:ledenadmin@smalhorst.nl
http://www.smalhorst.nl/
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Wanneer spelen?   

De tennis- en padelbanen zijn het hele jaar geopend. In principe kan er de hele dag 

tot 23 uur gespeeld worden. Voor toernooi of competitie kunnen er banen 

gereserveerd worden.   

 

Als je wilt tennissen of padellen kun je voor een tijdblok van 45 min een baan 

reserveren. Dit kan via de KNLTB clubapp. Als het donker wordt gaat de 

baanverlichting automatisch aan als je een baan hebt gereserveerd. Na 15 minuten 

na afloop van je reservering kun je de baan opnieuw reserveren.  

Het gebruik van de banen is niet toegestaan als er plassen op de banen zichtbaar zijn 

of wanneer de tennisnetten naar beneden zijn gelaten. Door sneeuw, vorst of opdooi 

kan het spelen verboden zijn. Hierover wordt dan via de website en de KNLTB clubapp 

gecommuniceerd. Je mag de banen alleen betreden met tennisschoenen.  Na het 

spelen moet geveegd worden, zodat de banen langer meegaan. Bij zeer vochtige 

banen hoeft er niet geveegd te worden (al het zand blijft dan in de veegmat hangen). 

 

De jeu de boulesbaan ligt buiten het hek van het tenniscomplex. Hiervan mag 

iedereen gebruik maken.  

 

KNLTB Club app 

Je kunt je aanmelden bij de KNLTB clubapp. Als je in de welkomstmail een 

bondsnummer van de KNLTB hebt ontvangen dan kun je inloggen en al het nieuws 

van onze club volgen. Op onze website staat uitgelegd hoe de app werkt. Weet je je 

bondsnummer niet meer of krijg je geen mail met een wachtwoord, neem dan 

contact op via ledenadmin@smalhorst.nl 

 

AED en verbandkist  

Aan de voorkant van het gebouw hangt de AED in een groene kast die opengaat 

met een pincode.  

In de eerste kast aan de linkerkant in de daily ligt een verbandkist.  Deze deur kun je 

openen met de sleutel van het complex. 

 

Materiaal  

Mocht je nog geen tennisracket hebben dan kun je tijdelijk een racket van de club 

lenen. Alle leden van de club mogen de padelrackets lenen. Deze liggen in de eerste 

kast in de daily. Zowel tennisballen als padelballen moeten zelf worden aangeschaft. 

In de kantine zijn tennis en padelballen te koop. 

  

Waaraan kan je meedoen?   

Het jaarprogramma staat op de website. Via de Zapservice krijg je aankondigingen 

van tennis- en padelactiviteiten.   

  

De interne tennistoernooien   

 Openingstoernooi   

 Beginnerstoernooi  

mailto:ledenadmin@smalhorst.nl


 

Informatieboekje Nieuwe Leden  

4  

  

 Clubkampioenschappen  

 KNLTB voor- en najaarscompetitie (ook voor beginnende spelers) 

 Buurttennis   

 Evert mixcompetitie (in de winterperiode)  

  

Maandagmiddag instuif 

Iedere maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur is er een tennisinstuif voor alle leden 

ouder dan 50 jaar. De indeling wordt door loting bepaald. 

 

Dinsdagavond toss  

Iedere dinsdagavond wordt vanaf 19.30 uur een tennistoss georganiseerd, meestal tot 

22.00 uur. Je kunt elk half uur komen en weggaan. De indeling wordt gemaakt door 

loting. Tijdens en na de toss is de kantine open. 

  

Woensdagochtend instuif   

Iedere woensdag van 09.00 tot 12.00 uur is er een tennisinstuif voor alle leden ouder 

dan 50 jaar. De indeling wordt bepaald door loting. Om 10 uur wordt er 

koffiegedronken. 

  

Je kunt ook deelnemen aan   

 De clubkampioenschappen, enkel, mixed en dubbel. Iedereen kan meedoen, 

omdat er op sterkte wordt ingedeeld. Dus ook als je nog maar net tennist of 

padelt kun je meedoen. 

 Het BK energie Open toernooi, enkel, mixed en dubbel. Indeling op sterkte. Je 

moet wel enige tenniservaring hebben.   

 De voor- en najaarscompetitie. Via de website wordt in het najaar nadere 

informatie gegeven over de competitie van het volgende voorjaar. Vergeet je 

niet op te geven.  Ook als je wilt invallen of nog niet zo lang tennist. Er is 

competitie op elk niveau. 

 Senior plus toernooien (zie kalender).  

 BBGHRSW-toernooi (Beilen, Borger, Gasselte, Hooghalen, Rolde, Smilde, 

Westerbork mixtoernooi) Dit is een wintercompetitie op vrijdagavonden met 2 

dames en 2 heren.  

 Evert mixcompetitie op donderdagavond in het winterseizoen om de 14 dagen 

(enige tenniservaring is voldoende).  

  

Jeugdtoernooien   

 Openingstoernooi  

 Clubkampioenschappen  

 KNLTB Worldtour competitie  

 Ouder/ kind toernooi   

 Ontbijttoernooi  

 Oliebollentoernooi   
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 Tennisweekend 

 

 Padelwedstrijden  

In het voor- en najaar wordt aan de padelcompetitie deelgenomen.   

  

Op de website staat de activiteitenkalender voor alle seniorleden. Jeugdactiviteiten 

worden apart op de website vermeld. Het is mogelijk dat tijdens de toernooidagen 

alle banen in gebruik zijn.   

  

Tennislessen   

Met de materialen van tegenwoordig lukt het iedereen om een balletje te slaan, maar 

zonder les blijft de techniek toch achter. De perfecte service leer je niet zomaar, een 

goede backhand is ook lastig of hoe moet je partner lopen bij het dubbelspel. Een 

goede instructie is dus onontbeerlijk.   

Tennislessen worden door Marten Tuller gegeven op ons park. Geef je hiervoor het liefst 

voor 15 maart op. De trainingen vinden plaats van april tot september met 

uitzondering van schoolvakanties. In de wintermaanden is er ook de mogelijkheid om 

tennislessen bij Marten te volgen. Geef je op voor 1 september. Je kunt je opgeven 

via training@smalhorst.nl 

Het is mogelijk om 5 introductielessen te volgen.  

Neem snel contact op, dit kan ook via de website!  

  

Padellessen  

Net als tennis kent ook padel een eigen techniek en helpen lessen deze te ontwikkelen 

en te verbeteren. Via de website kun je je aanmelden voor padellessen of via 

padel@smalhorst.nl Je kunt ook kiezen voor introductielessen padel.  

 

Maatje zoeken en WhatsAppgroep padel  

Je kunt via de KNLTB clubapp een maatje zoeken om te tennissen of te padellen.  

Er is een WhatsAppgroep voor leden die padellen.  Bij padel zijn vier spelers nodig. Via 

de WhatsApp wordt er een groep van vier leden gevormd. Je kunt je aanmelden bij 

Geert Oostenbrink, 06-19684898. 

Er is een WhatsAppgroep met beginnende tennissers. Je kunt je opgeven via 

jeroen@smalhorst.nl 

 

Toegang tot ons tennispark   

Je krijgt tegen een borg van € 8,- een sleutel voor het hek. Met je sleutel kan je het 

hek, de deuren van de kleedkamers en van de Daily openen. Ga je als laatste weg, 

dan sluit je de kleedkamers en het toegangshek af. De verlichting op de banen gaat 

vanzelf uit. De verlichting in de kleedkamers zit gekoppeld aan een bewegingsmelder, 

dus deze gaat ook vanzelf uit  

De sleutel is te halen bij Ania Wiering. Mail naar aniawiering@gmail.com om te horen 

wanneer je de sleutel kunt halen.  

   

mailto:training@smalhorst.nl
mailto:padel@smalhorst.nl
mailto:jeroen@smalhorst.nl
mailto:aniawiering@gmail.com
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Ledenpas   

Als lid van onze vereniging ontvang je de KNLTB-ledenpas. Op de ledenpas staat je 

bondsnummer. Dit nummer heb je nodig om in te loggen in de KNLTB clubapp. 

  

Reserveren van een baan   

Hoe gaat het reserveren van een baan in z’n werk:  

 

 Je moet thuis een baan reserveren via de KNLTB clubapp. 

 De speeltijd is 45 minuten.  

 Als je 45 minuten getennist of gepadeld hebt en alle banen zijn bezet, dan mag 

je 15 minuten later opnieuw reserveren. Als er voldoende banen vrij liggen, dan 

mag je verder blijven tennissen of padellen.  

 Als het donker is gaat de baanverlichting aan en na afloop weer uit, als je hebt 

gereserveerd. 

  

Opmerkingen   

 Tijdens de competitieweekenden is er op zaterdag in principe één tennisbaan 

beschikbaar voor de recreanten. Dit is bekend bij alle competitieteams. Is de 

baan door hen in gebruik, dan mag je toch afhangen.  De competitieteams 

kun je vragen welke baan beschikbaar is voor recreatieve spelers. De 

competitiespelers op de aangewezen baan mogen hun set afmaken, voordat 

ze de baan voor de recreanten moeten verlaten.  

 Na gebruik van de baan ben je verplicht de baan te slepen met een sleepnet.   

  

Racket, schoenen en ballen   

Wat voor de één een fijne schoen is, is niet altijd zo voor de ander. Hetzelfde geldt 

voor rackets. Een racket en schoenen zijn echt persoonlijk! Een tennisschoen moet 

onder andere zorgen voor stabiliteit, schokdemping en grip. Vraag de trainer om 

advies voor de aanschaf van een racket. Ook heb je nog tennisballen nodig. Er zijn 

eigenlijk twee soorten ballen: de drukloze en de gas gevulde bal, een kwestie van 

proberen welke soort je het beste bevalt. De club heeft in de kantine tennis- en 

padelballen te koop.  

 

Racket bespannen 

Je tennisracket kun je laten bespannen bij onze trainer Marten Tuller. Hij kan ook advies 

geven over de koop van een nieuw racket.  

  

Shirts en truien  

Blauwe clubshirts, truien, windjacks en hoodies met clublogo kun je aanschaffen via 

Salena Dekens. Je kunt ook eigen shirts met het clublogo laten bedrukken. De 

voorkeurkleur voor eigen teamkleding is Smalhorst blauw. Dit is niet verplicht!  

Jeugdleden krijgen eenmalig korting van de club bij aanschaf van een shirt en hoodie 

met de naam erop gedrukt. Je kunt via info@uniekado.com contact opnemen met 

Salena.   

mailto:info@uniekado.com
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Vrijwilliger worden  

Mocht je vrijwilligerswerk voor de tennisclub willen doen dan ben je van harte welkom. 

We streven ernaar iedereen enig vrijwilligerswerk voor de club te laten doen, variërend 

van enkele uren of meer: begeleiden jeugdteam, kantinedienst doen, 

schoonmaakwerk, coördinator van lessers enz.  

Heb je belangstelling voor een bestuurs- of commissiefunctie of wil je ander 

vrijwilligerswerk doen, meld je dan aan via secretaris@smalhorst.nl 

Via de KNLTB clubapp kun je inschrijven voor kantinediensten.  

  

Rechten en plichten   

De rechten en plichten van de leden zijn opgenomen in de Statuten en het 

Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Deze documenten tref je aan op de 

website van de vereniging.  

   

Verplichte vrijwilligersdienst  

Alle leden zijn verplicht om jaarlijks een vrijwilligersklus voor de tennisclub te doen. Dit 

kan zijn: een kantinedienst, schoonmaak, tuinwerk, bestuurs- of commissiewerk. Leden 

die jonger zijn dan 18 of ouder dan 70 jaar zijn vrijgesteld. Natuurlijk mogen leden 

meerdere kantinediensten doen. Is iemand ouder dan 70 jaar en vindt hij/zij het 

draaien van een kantinedienst leuk, dan kan dat natuurlijk!    

Het eerste jaar dat je lid bent, hoef je geen vrijwilligerswerk te doen.   

  

Introductie niet-leden   

Niet-leden kunnen uitsluitend door een lid van de vereniging worden geïntroduceerd. 

De kosten hiervoor bedragen € 5,- per introducé per dag. Op de website staat verdere 

informatie onder “lid worden”.  

Een tennis- of padelbaan huren voor niet-leden kost € 7,50 per uur per persoon. Op 

de website staat verdere informatie onder “huren”.  

Er zijn padelrackets te huur voor € 2,50 per racket. 

 

Oefenkooi en tri-tennis  

Met of zonder partner kan je oefenen in de oefenkooi.   

Tegen de tri-tennis (rode mat naast de oefenkooi) kun je al je tennisslagen oefenen.  

  

Winteractiviteiten   

In de winter kan er nog steeds bijna elke dag getennist worden. De club organiseert 

diverse activiteiten en ook de toss gaat gewoon door.  

  

Wist-u-dat   

Tennis een fantastische sport is?  

Padel een nieuwe sport is, sneller dan tennis? Ook op oudere leeftijd kan padel 

gespeeld worden, omdat de baan klein is en je daardoor minder hoeft te lopen.  

Tennissen kan voor alle leeftijden? Het maakt niet uit hoe oud je bent als je begint!   

mailto:secretaris@smalhorst.nl
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Padel al zonder veel techniek beoefend kan worden, maar les het spel natuurlijk sterk 

verbetert? 

Tennissers relatief weinig blessures oplopen door het sporten?   

Er zoiets bestaat als het tennisvirus en padelvirus? Heb je zin om een keer met vrienden 

of familie te komen tennissen of padellen, neem dan contact op via 

penningmeester@smalhorst.nl Mensen die niet kunnen tennissen of padellen, kunnen 

jeu de boules spelen (ballen zijn aanwezig). 

  

Informatiebronnen   

Behalve op onze clubwebsite en via de KNLTB clubapp is er volop tennisnieuws te 

vinden op bijvoorbeeld www.knltb.nl. Meld je op de site van de KNLTB aan voor de 

MijnKNLTB-nieuwsbrief.  

Deze verschijnt zo’n acht keer per jaar met allerlei informatief tennisnieuws en 

aanbiedingen van de sponsors van de KNLTB.  

  
  

Heel veel plezier bij TC Smalhorst!  

mailto:penningmeester@smalhorst.nl
http://www.knltb.nl/

