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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! 

 



Informatieboekje jeugd TC Smalhorst   

 

De club 

Tennis- en padelclub 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 park heeft 6 Smashcourt banen en een 

padelbaan, jeu de boulesbaan, 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    penningmeester@smalhorst.nl   

Jeroen Hagedoorn, ledenwerving  jeroen@smalhorst.nl 

Ingmar Hans      Ingmar@smalhorst.nl 

 

Jeugdcommissie 

De leden van de jeugdcommissie zijn: 

Bernarda Sattler, Susanne Piët en trainer Marten Tuller. 

De jeugdcommissie is te bereiken via jc@smalhorst.nl 

We zijn dringend op zoek naar nieuwe leden voor de jeugdcommissie of mensen die 

willen helpen bij het organiseren van activiteiten.  

 

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 

tennisvereniging, 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. 

 

Wanneer spelen?   

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

tot 23.00 uur gespeeld worden. Voor toernooi of competitie kunnen er banen gereser-

veerd worden.   

De jeu de boulesbaan ligt buiten het hek van het tenniscomplex (naast de parkeer-

plaats). De baan is voor iedereen te gebruiken. 

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

reserveren.  Dit kan, als je lid bent, via de KNLTB clubapp. Als het donker wordt gaat 

de baanverlichting automatisch aan als je een baan hebt gereserveerd. Is de gere-

serveerde tijd voorbij dan knipperen de lichten en gaan ze na 5 minuten uit. Je kunt 

de baan opnieuw reserveren als er geen andere leden gereserveerd hebben.  
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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 er geveegd worden, zodat de banen langer meegaan. Bij zeer vochtige 

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

 

KNLTB Club app 

Je kunt je aanmelden bij de KNLTB clubapp. Als je een bondsnummer van de KNLTB 

hebt ontvangen (dit staat op je KNLTB-ledenpas) dan kun je inloggen en het nieuws 

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

toegang kunt krijgen. Weet je het bondsnummer niet meer, stuur dan een mail naar 

ledenadmin@smalhorst.nl   

 

AED en verbandkist  

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

met een pincode.  

In de eerste kast aan de linkerkant in de daily ligt een verbandkist.  De deur is met de 

sleutel van het toegangshek te openen.  

 
Materiaal 

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

De club heeft tennisrackets en padelrackets voor volwassenen en kinderen. Alle leden 

van de club mogen deze rackets lenen. Zowel tennisballen als padelballen moeten 

zelf worden aangeschaft. Voor kinderen zijn er diverse soorten ballen (blauw, rood, 

oranje en groen), welke kleur hangt af van de leeftijd. 

Als je een keer met je vader of moeder wilt gaan tennissen, kunnen zij een racket van 

de club lenen. 

 
Waaraan kan je meedoen? 

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

van tennis- en padelactiviteiten. 

 

Jeugdtoernooien 

▪ Openingstoernooi 

▪ Clubkampioenschappen 

▪ KNLTB Worldtour competitie: blauw-rood-oranje- groen-geel competitie 

▪ Ouder/ kind toernooi 

▪ Tennisweekend 

▪ Ontbijttoernooi 

▪ Halloweentoernooi 

▪ Oliebollentoernooi 

Sommige activiteiten worden samen met de tennisclub uit Westerbork en Smilde 

georganiseerd. 
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Kosten lidmaatschap en tennislessen 

De contributie bedraagt in 2021 voor juniorleden € 18,50 (indien er ook les gevolgd 

wordt). Zonder lesafname bedraagt de contributie € 68,-. 

De bijdrage voor de tennislessen is afhankelijk van de groepsgrootte en de duur van 

de les. Zie www.smalhorst.nl/abonnementen  

Het lidmaatschap kan beëindigd worden door vóór 1 december een mail te sturen 

naar ledenadmin@smalhorst.nl Per 31 december ben je dan uitgeschreven. 

 

Tennislessen 

Tennislessen worden door Marten Tuller gegeven. Hij geeft les op dinsdag vanaf 15.00 

uur, op vrijdag vanaf 15.30 uur en op zaterdagochtend.  

De 19 zomertrainingen vinden plaats van april tot in september, in de wintermaanden 

zijn er 19 trainingen van oktober tot in maart met uitzondering van schoolvakanties. Je 

moet je opgeven via de website www.smalhorst.nl De tennislessen gaan altijd door, 

tenzij Marten een appje stuurt dat de les niet doorgaat. Dit is bijvoorbeeld bij zeer 

slecht weer. Bij plotseling verslechterd weer kan er een theorieles gegeven worden. 

Marten neemt tijdens de les de telefoon niet op en beantwoordt geen appjes, omdat 

hij dit zeer storend vindt tijdens de tennisles. Wil je hem bereiken, stuur hem dan een 

appje of mail naar mttennis@outlook.com 

Er is voor de jeugd de mogelijkheid om een tweede tennisles tegen gereduceerd tarief 

te volgen. 

Marten stuurt een factuur voor de tennislessen na afloop van de 19 lessen.  

De contributie wordt in mei door de tennisclub geïnd. 

 

Worldtour en competitie 

De KNLTB organiseert op zondagmorgen in april/mei en in september/oktober 

wedstrijdjes voor alle jeugdleden tot en met 14 jaar. Het is de bedoeling dat alle 

jeugdleden meedoen. De groepen zijn op leeftijd ingedeeld via het blauw, oranje, 

rood, groen systeem. Er worden thuis- en uitwedstrijden gespeeld. Informatie en 

opgave via jc@smalhorst.nl 

De oudere jeugdleden spelen mee in de juniorencompetitie van de KNLTB. 

 

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 sleutel is te verkrijgen door een mail te sturen aan Ania Wiering:  

aniawieing@gmail.com  

 

Ledenpas 

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

Op de ledenpas staat het bondsnummer. Dit nummer heb je nodig om in te loggen in 

de KNLTB clubapp 
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Afhangen   

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

 Je moet thuis alvast een baan reserveren via de KNLTB club app. 

 De tennistijd is 45 minuten.  

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

dan mag je 15 minuten later opnieuw afhangen. Als er voldoende banen vrij 

liggen, dan mag je verder blijven tennissen of padelen.  

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

je hebt afgehangen. 

  

Opmerkingen 

▪ Tijdens de competitieweekenden is er 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 reserveren. Je moet wachten tot een set in de 

wedstrijd afgelopen is. De competitiespelers moeten dan de baan vrijmaken 

voor de recreatie tennissers.   

▪ 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. Ook heb je nog 

tennisballen nodig. De kleur van de bal (blauw, rood, oranje, groen, geel) zegt iets 

over de stuit van de bal. Blauwe ballen stuiten weinig en zijn geschikt voor de jongste 

kinderen (4 tot 6 jaar). Gele ballen zijn voor geoefende jeugdtennissers en 

volwassenen. De tussenliggende kleuren zijn gerelateerd aan leeftijd en niveau van 

de spelers. De club heeft in de kantine tennisballen te koop 

 

Je tennisracket kun je laten bespannen bij onze trainer Marten Tuller.  

Vraag de trainer om advies voor de aanschaf van een racket. 

 

Shirts, hoodies en trainingsbroeken 

Elk nieuw jeugdlid krijgt eenmalig een shirt met opdruk met de eigen naam en de 

naam van de tennisclub. Daarnaast kan er een hoodie tegen gereduceerd tarief 

gekocht worden. Tevens is er een trainingsbroek, eventueel met opdruk, te koop. De 

kleding wordt door Salena Dekens verzorgd. Is je clubkleding te klein geworden dan 

kun je bij Salena een nieuw shirt en hoodie kopen:  info@uniekado.nl    

 

Vrijwilliger worden 

We zijn altijd op zoek naar ouders die ons kunnen helpen bij het organiseren en 

uitvoeren van jeugdactiviteiten. Zonder vrijwilligers kunnen we geen toernooitjes en 

gezellige activiteiten voor de jeugd organiseren Mocht je vrijwilligerswerk voor de 

tennisclub willen doen, dan ben je van harte welkom. We streven ernaar om veel 

vrijwilligers te hebben. Wil je een eenmalige klus doen, een activiteit (mee) willen 
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organiseren of een bestuurs- of commissiefunctie ambiëren, geef je dan op via 

jc@smalhorst.nl 

 

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. 

 

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”. 

 

Oefenkooi en tri-tennis 

Met of zonder partner kan je oefenen in de oefenkooi. 

Tegen de tri-tennis (rode doek 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. 

 

Informatie bronnen 

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 bond. 

 

 

 

Heel veel plezier bij TC Smalhorst! 
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