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Algemene Informatie 
 
  Onze banen 

Tautenburg beschikt over gloednieuwe smashcourt-banen (november 2019). Smashcourt lijkt qua 

speeleigenschappen op kunstgras, maar qua kleur en uitstraling op gravel. Smashcourt kan het hele 

jaar door bespeeld worden (behalve wanneer het heel hard gevroren heeft of er sneeuw op ligt).  

 

  Nieuws  

Je ontvangt regelmatig al het nieuws over Tautenburg via de nieuwsbrief op het door jou opgegeven 

emailadres. 

Als KNLTB -lid krijg je ook een nieuwsbrief vanuit KNLTB in jouw mailbox met leuke en belangrijke 

informatie uit tennisland. Check ook eens de website www.tenniskids.nl. Hier vindt je ook interessante 

artikelen en leuke tips.  Lees je nuttige informatie of nieuws wat je wilt delen met tennismaatjes? Stuur 

het gerust door naar jc@tautenburg.nl Dan plaatsen we het in de nieuwsbrief.  

 

   Social Media en Privacy 

Bij de inschrijving van jouw lidmaatschap wordt toestemming gevraagd voor het maken en gebruik van 

foto’s op internet en sociale media. Als jij, of een ouder van een minderjarige, hier geen bezwaar tegen 

heeft gemaakt, kan het zijn dat je een foto tegenkomt op onze social media: Volg jij Tautenburg al op 

Facebook of Instagram? 

  

  Website 

Zie onze website www.Tautenburg.nl voor alle informatie die je nodig hebt.  

 

  Account op Mijn Club 

Nieuwe leden (of ouders van)  ontvangen een email uitnodiging om hun account op Mijn Club te 

activeren. Met dit account kun je: 

✓ Inloggen op Mijn Club via www.tautenburg.nl 

✓ De ledenlijst zoeken 

✓ Profielgegevens aanpassen 

✓ Informatie bekijken die alleen zichtbaar is voor clubleden 

 

  KNLTB clubapp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergeet ook niet  om deze KNLTB clubapp op je telefoon (of die van je ouders) te downloaden.  Deze is 

te vinden in de Appstore. Voordelen van de ClubApp zijn: 

Clubnieuws lezen 

✓ Ledenlijst zien 

✓ Activiteitenkalender raadplegen 

✓ Afspraken met tennismaatjes of een maatje zoeken 

✓ Competitieresultaten van jouw club volgen 

✓ Je kunt bij instellingen  ‘push berichten’ toestaan, waardoor je van nieuwe berichten en items 

op de activiteitenkalender eenmalig een berichtje krijgt op je smartphone 

http://www.tenniskids.nl/
mailto:jc@tautenburg.nl
https://www.facebook.com/TautenburgTennis
https://www.instagram.com/tautenburg/
http://www.tautenburg.nl/
http://www.tautenburg.nl/
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✓ Banen afhangen 

 

   Ledenpas 

Als je lid bent geworden van Tautenburg, ontvang je automatisch een KNLTB-ledenpas. Deze 

meerjaren ledenpas is 2 jaar geldig. Wanneer de pas verloopt ontvang je automatisch via jouw 

vereniging een nieuwe pas. Vergeet dus niet om aan het einde van het seizoen je pas goed te bewaren 

voor volgend jaar! Bij verlies van de KNLTB-pas moet (tegen betaling) een nieuwe pas aangevraagd 

worden via de ledenadministratie (zie Wie is Wie) 

 

  Afhangbord  

Je kunt met je KNLTB-pas altijd het park op door deze door de paslezer bij het toegangshek te halen. 

Op dezelfde manier kun je de deur naar het halletje openen. 

Iedereen is  welkom om vrij te komen spelen. Als je vrij gaat tennissen zorg je zelf voor de ballen. 

Het kan voorkomen dat het erg druk is op de baan en dan moet je een baan reserveren via het 

afhangbord. Dit heet “afhangen”. Iedereen krijgt dan een baan voor een speelduur van 45 minuten. 

Afhangen doe je met de touchscreen computer in de hal en je KNLTB pas. Een gebruikershandleiding, 

waarin ons elektronisch afhangsysteem verder wordt uitgelegd is te vinden bij het afhangbord. Ook 

vind je hier het baanreglement. 

 

  Baanverlichting Alle banen zijn voorzien van LED-verlichting. Leden kunnen, indien nodig, zelf de 

verlichting inschakelen. In de hal zie je rechtsboven het touchscreen de vier knoppen van de 

buitenlampen. Wees zuinig met stroom! Als de banen niet meer bespeeld worden dient de verlichting 

te worden uitgeschakeld. Na 23.00u mag de baanverlichting niet meer worden gebruikt. 

Als het licht niet aangaat, is er een storing. Deze kan je melden bij de parkcommissie (zie Wie is Wie) 

 

  Clubhuis 

Iedereen is welkom in ons clubhuis. Bardienst wordt voorzien door alle volwassen leden van de club 

die zichzelf kunnen inroosteren.  Bij de bar kan je (contactloos)  betalen met een  pinpas. Contant 

afrekenen is niet mogelijk. 

 

  Het jeugdhonk 

Deze bevindt zich binnen, naast de kleedkamer. Hier kun je  spelletjes/boeken voor jong en oud vinden. 

Het is voor iedereen toegankelijk: spelend lid, broers, zussen enz. Als iedereen bij het weggaan even 

checkt of de gebruikte spullen zijn opgeruimd, houden we het met zijn allen netjes. 

 

  Kleedkamers 

Tautenburg heeft beschikking over ruime kleedkamers die voorzien zijn van douches en toiletten. Ook 

hiervoor geldt, laat de kleedkamers en douches schoon achter. TV Tautenburg is niet aansprakelijk voor 

vermissing van eigendommen. We raden je aan om geen geld of kostbaarheden achter te laten. 

 

  Vrijwilligers 

We willen je graag vaak op de baan zien.  Daarom willen we het gezellig maken bij Tautenburg, zodat 

je graag komt.  We houden van leuke dingen organiseren. Maar daar kunnen we soms wat extra hulp 

bij gebruiken. Vind je het leuk om mee te denken, of te helpen bij een activiteit?  Laat het gerust weten 

aan de jeugdcommissie.  
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  Wat zit er in mijn tennistas? 

 

 

 

 

 

 

 

Alle spullen, zoals rackets, ballen, schoenen, tassen of andere accessoires zijn te verkrijgen bij de 

sportzaak of op internet, bijvoorbeeld bij www.tennisdirect.nl 

Op onze smashourt banen mag je met bijna alle tennisschoenen spelen. Wil je weten welk profiel het je 

het beste aan kunt schaffen? Check het:  welke-tennisschoen-op-welke-tennisbaan 

Voor informatie over tennisartikelen kun je altijd contact met de trainer opnemen.  

 

  Positief Sportief 

 

amen maken we veel plezier 

unten van de tegenstander zijn ook mooi 

uders zijn geen coaches 

ackets zijn om mee te tennissen  

ellen doen we hardop en eerlijk 

edereen gedraagt zich sportief 

r wordt niet gevloekt of gescholden 

ijne wedstrijd! 

 

Activiteiten en wedstrijden 
 

Bij TV Tautenburg wordt er van alles georganiseerd voor de jeugd. Hieronder vertellen we iets over de 

verschillende competities, de clubkampioenschappen en andere activiteiten op de club en de 

mogelijkheid om open toernooien te spelen. 

  Toernooien  

Het is goed om ook eens een toernooi bij een andere vereniging te spelen. Zo leer je andere kids kennen, 

verbeter je snel je spel en raak je bekend met andere ondergronden. 

Via www.toernooi.nl kunnen spelers zich inschrijven voor een (open) jeugdtoernooi bij een andere club 

in de buurt. 

Dit geldt met name voor junioren (geel spelers 12+) en soms groene spelers. Het zijn toernooien die vaak 

een week duren, incl de weekends. Leuke jeugdtoernooien in de buurt zijn bijvoorbeeld: Meijenhagen 

http://www.tennisdirect.nl/
https://www.sporthuisolympia.nl/welke-tennisschoen-op-welke-tennisbaan/
http://www.toernooi.nl/
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(De Bilt), Iduna (Utrecht), Shot (Zeist), Nederhorst, Nederhorst den Berg), Driebergen, Houten, BLTC  

(Baarn), Hoogerheide (Hilversum), Tulip (Hilversum), Helios (Bilthoven) en Bunnik. 

 

  Tenniskids en competitie 

Tautenburg werkt volgens het KNLTB Tenniskids programma. Dit programma bestaat uit verschillende 

gekleurde fases (blauw, rood, oranje en groen). Na groen zijn kinderen helemaal klaar om met de 

bekende gele bal op een hele baan te tennissen. Een foldertje hierover is bijgevoegd. Lees deze even 

rustig door. Online kan natuurlijk ook via: (https://tenniskids.nl/) 

2 keer per jaar wordt ook de Tenniskids competitie georganiseerd, de leukste competitie van het jaar! 

 

KNLTB Rode en Oranje competitie 

Kinderen in rood en oranje kunnen mee doen aan de Tenniskids Rode en Oranje competitie. Deze 

competitie bestaat uit ongeveer 15 speelmomenten op zondagochtend in de periode eind maart-juni en 

september-oktober. Je speelt samen met de kinderen van je team korte wedstrijdjes tegen kinderen van 

andere verenigingen. Dat kan “thuis” bij Tautenburg zijn maar ook “uit” op andere tennisparken in de 

buurt. Jongens en meisjes spelen door elkaar. De Rode en Oranje competitie is een leuke en 

laagdrempelige manier om kennis te maken met competitie spelen.  

 
KNLTB Groene competitie 

Voor Groene spelers is er voorjaarscompetitie en najaarscompetitie op 7 zondagochtenden in het 

voorjaar (april en mei) en 7 zondagochtenden in het najaar (september en oktober). Je speelt in een team 

van meestal 4-6 kinderen zowel thuis- als uitwedstrijden en zowel enkel als dubbel. De wedstrijden zijn 

langer dan in de Rode en Oranje competitie maar korter dan in de junioren jeugdcompetitie. Jongens en 

meisjes spelen door elkaar 

 

KNLTB jeugdcompetitie junioren 

Voor Gele jeugdspelers is er ook een voorjaars- en najaarscompetitie. Dit heeft de junioren competitie. 

Deze competitie vindt plaats op 7 zaterdagen of zondagen in het voorjaar (april en mei) en in het najaar 

(september en oktober). Je speelt in een mixteam, jongensteam of meisjesteam van meestal 4-6 kinderen 

en ook weer zowel thuis- als uitwedstrijden en zowel enkel als dubbel. 

Alle informatie is te vinden op de website van Tenniskids.nl. 

 

  Tenniskids events  

Naast de Rode, Oranje en Groene competitie zijn er op het gebied van Tenniskids ook vele events te 

spelen in rood, oranje en soms ook groen. Events zijn wedstrijdactiviteiten die clubs organiseren en 

duren een dagdeel. Events zijn laagdrempeliger opgezet dan de open toernooien. De inschrijving voor 

Events verloopt via http://tenniskids.toernooi.nl/ 

 

  

https://tenniskids.nl/
https://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/kia-tenniskids-competitie/
http://tenniskids.toernooi.nl/
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  Clubkampioenschappen 

Ieder jaar organiseert de jeugdcommissie samen met de technische commissie de 

clubkampioenschappen. In juni worden meestal de onderdelen enkel en mix gespeeld en in september 

het onderdeel dubbel. Voor de jeugd zijn er aparte categorieën Rood, Oranje, Groen, Geel A en Geel B.  

Een gezellige periode op je eigen club. Je ontvangt vanzelf een bericht zodra je je hiervoor in kan 

schrijven. Zie ook de clubagenda voor data. Op www.toernooi.nl  kan je (na inloggen via een account)  

ook de wedstrijdindeling en uitslagen zien van. Word jij onze nieuwe jeugdkampioen? 

 

  Kring de Bilt 

Vind je een officieel toernooi erg spannend? Start dan eerst met deelname aan een tennismiddag van 

Kring de Bilt. Een samenwerking tussen meerdere tennisverenigingen uit gemeente De Bilt. Elke 

vereniging komt een keer aan de beurt om een middagje te organiseren. Fun staat voorop!  Lees hier 

meer over Kring de Bilt.  

 

  Activiteiten op de club 

Naast competitie, toernooien en clubkampioenschappen worden er binnen de club leuke activiteiten 

georganiseerd waarbij vooral de gezelligheid voorop staat. Deze worden door de jeugdcommissie 

georganiseerd, maar ook door de tennisschool. Een paar voorbeelden zijn: 

✓ Toss middagen (soms samen met TV Hollandsche Rading). 

✓ Openingstoernooi 

✓ Mini Maxi toernooi 

✓ Paastoernooi 

✓ Invitatietoernooi 

✓ Kerst- of Sinterklaas activiteiten  

✓ Clinics voor jeugd etc. 

✓ Tennisdriedaagse (kamp)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe geef ik me op voor de activiteiten? 

Je vindt de activiteiten via de website in de jaarkalender en op social media. Ook via de groepsapp 

houden we je op de hoogte en lees je hoe je je aan kunt melden. 

 

  

https://centrecourt.nl/themas/samenwerking-derde-partijen/best-practices/samenwerking-in-kring-de-bilt-is-boost-voor-jeugdtennis-gehele-regio/
https://www.tautenburg.nl/events
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Wie is wie  
 

  Jeugdcommissie en jeugdselectie 

De jeugdcommissie (JC) organiseert de jeugdactiviteiten op de club zoals competitie, 

clubkampioenschappen en gezelligheidstoernooitjes. Dit doen zij samen met de selectiespelers van 

Tautenburg. Vanaf september 2019 bestaat de JC uit Linda de Groot, Vanessa Riebeek en de leden van 

de jeugdselectie: Van links naar rechts: Lars Ehrencron, Levi Copijn, Jaime Fatels, Sophie Sakkers, Didier 

Moggré, Isabel Mosterd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom gerust eens kijken als de selectiespelers spelen of trainen, daar kan je veel van leren! 

 

 

  Mis je informatie of heb je een vraag?  

Mail, bel, of Whats app ons: 

 

Jeugdcommissie: 

Linda de Groot: 06-55327728 

Vanessa Riebeek 

jc@tautenburg.nl 

 

Ledenadministratie:  

Tosca Veen: 06-52633573 

 

 

TV Tautenburg 

Sportpark: Dierenriem 6A 

3738 TR Maartensdijk 

Postadres: Postbus 61, 3738 ZM Maartensdijk 

 

 

 

We hopen je snel te zien op de baan! 

 

 

Linda de Groot en Vanessa Riebeek 

mailto:jc@tautenburg.nl
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  Tennislessen  

 

 

De tennislessen bij Tennisvereniging Tautenburg worden verzorgd door Tennisschool Tom van Lijf 

(Tennisschool TVL). 

Tennisschool TVL is een professionele tennisschool, die sinds oktober 2011 actief is in regio Utrecht.  

Binnen  de tennisschool worden trainingen aangeboden van recreatief tot prestatief. Daarbij houden wij 

rekening met persoonlijke aandachtpunten en mogelijkheden van de individuele speler. Om aan de 

persoonlijke aandachtpunten en mogelijkheden te voldoen heeft Tennisschool TVL tijdens de 

tennistrainingen de focus op de technische-, tactische-, mentale en fysieke vaardigheden binnen de 

tennissport. De kernwaarden zijn daarbij enthousiasme, kwaliteit en betrokkenheid voor zowel de 

individuele speler als de vereniging.  

Julian Verwegen is de hoofdtrainer voor Tautenburg en verzorgt de trainingen. Tom van Lijf is 

verantwoordelijk voor de organisatie van de indeling van de lessen en ondersteunt bij het organiseren 

van instroom van de jeugd (zoals schooltennis en maak kennis met tennis).  

Hieronder stellen Julian en Tom zich voor: 

Hallo mijn naam is Julian Verwegen, ik ben 23 jaar oud en woon in Utrecht. Vanaf mijn 5e jaar speel ik 

al tennis op USV Hercules, Hier heb ik tot mijn 22ste gespeeld. En ben afgelopen jaar overgestapt naar 

T.C. Domstad. Op dit moment ben ik niveau 4 speler. Bij Domstad ga ik dit jaar 3e klasse Heren spelen 

op zondag, ik ben een echte baseliner en zal voornamelijk met mijn forehand de punten gaan maken. 

Ben nu al 3 jaar afgestudeerd van het ROC Sport college en heb hier onder andere 

mijn Tennisleraar Licentie gehaald. Ik geef nu al 3 jaar lang les op verschillende 

verenigingen in en rond Utrecht. Denk aan: ULTC Iduna, TC Domstad, 

Ouderijnse Tennis CLub, UVV-Tennis, TC Fak, USV Hercules, LTC Vechtlust, 

Zwaluwen, TV At Risk. Zoals je ziet ben ik op heel veel verschillende 

verenigingen actief geweest. Vanaf april 2019 heb ik een nieuwe uitdaging op TV 

Tautenburg. Als vaste trainer op een club. Hier heb ik erg veel zin in!  

Ik hoop dat ik Tautenburg goed van dienst kan zijn de komende jaren. Zodat wij een groei krijgen bij 

zowel de senioren als bij de jeugd. En dan hoop ik jullie allemaal snel te ontmoeten op het tennispark! 

 

Hallo mijn naam is Tom van Lijf, ik ben 40 jaar oud en woon in Utrecht. Sinds 

oktober 2011 run ik mijn eigen tennisschool. Ik geef al 21 jaren tennisles, de laatste 

5 jaren bij T.V. At Risk en LTV Meijenhagen. Naast het geven van tennisles en 

spelen van tenniscompetitie ben ik een actieve Padel speler en marathon loper. 

Samen met Julian heb ik ontzettend veel zin om vanaf april de lessen te verzorgen 

op jullie mooie club in Maartensdijk. 

Tennisschool TVL verzorgt het hele jaar door tennislessen voor elke 

leeftijdsgroep en speelsterkte. Er worden trainingen aangeboden voor iedere speler en op elk niveau. 
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Zomer en winter wordt er buiten getraind. De lessen voor het zomerseizoen worden gegeven van april 

tot en met september en de lessen voor het winterseizoen van oktober tot en met maart. De lesgroepen 

worden ingedeeld naar spelniveau en leeftijd. Ongeveer 2 maanden voor de start van iedere nieuwe 

lesperiode ontvang je een mail waarin je je opgeven voor de komende lesperiode.  

Ook organiseert de tennisschool Maak kennis met tennis. Dit is een cursus van 10 lessen  voor 4-5 jarige 

kids en voor 6 t/m 9 jarige kids. Voor Maak kennis met tennis hoeven de kinderen nog geen lid te zijn 

van TV Tautenburg en kunnen ze tijdens de lessen een racket lenen. Bovendien ontvangt ieder kind dat 

zich na deze cursus als officieel lid van TV Tautenburg heeft aangemeld een racket van de vereniging 

cadeau. 

Wanneer je tennislessen neemt bij de tennisschool, krijg je hiervan een factuur thuisgestuurd. Het 

lesgeld zit dus niet in de contributie verwerkt, maar is apart hiervan. Zo kan iedereen zelf bepalen om 

tennisles te volgen of niet. Om tennis op een juiste manier te gaan spelen is het aan te raden om tennisles 

te nemen.  

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Julian Verwegen (06-42070274) of Tom van Lijf (06-

25554732) of per e-mail via info@tvl-tennis.nl. Via http://www.tvl-tennis.nl/vind je de website van de 

tennisschool. 

 

mailto:info@tvl-tennis.nl
http://www.tvl-tennis.nl/

