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Doel van dit informatiebulletin is u te informeren over alles wat met de Halsterse Tennis 

Vereniging  te maken heeft. Daarnaast zult u uitgebreid worden geïnformeerd via onze 

nieuwsbrieven, e-mail, website, facebook pagina, Instagram of de HTV club-app.

EEN WOORD VOORAF VAN DE VOORZITTER

2020…. ons 60 jarig jubileum jaar… was een vreemd jaar. 

Corona had ons in zijn greep. Dit zal in 2021 ook nog het geval zijn en konden en kunnen dus veel 

activiteiten niet plaatsvinden. De activiteiten die we in 2020 wel konden organiseren (HOT, 60+, 

Jubileum, SCK en JCK) waren zeer groot succes!

In 2020 zijn we doorgegaan met  het regelmatig uitbrengen van nieuwsbrieven. Als je iets wilt delen, 

via deze nieuwsbrief, kan dat door te mailen naar voorzitter@htvhalsteren.nl

In 2020 hebben we eindelijk een jaren lange wens tot uitvoer gebracht in de vorm van LED 

verlichting op de banen. Dit hebben we uit eigen middelen bekostigd!

In 2021 zijn er nog steeds grote plannen: 

Toiletten, kleedkamers, wedstrijdhok en jeugdhonk upgraden.

We zijn hierover in gesprek met de gemeente, om te bespreken wat mogelijk is.

Verzelfstandiging (door bezuinigingen van onze gemeente) wordt het grote thema van 2021.

Onze nieuwe KNLTB.club website en club app lopen prima. Er moet door de KNLTB en website/App 

ontwikkelaar nog wel het één en ander gedaan worden, maar dat komt goed.

De contracten met Mickx en Van den Berg Training zijn weer gecontinueerd omdat we zeer 

tevreden zijn met de samenwerking.

Elke 1e zaterdag van de maand zijn we aan de slag met ons klusteam om ons park (en clubhuis) 

netjes en in goede staat te houden. Hou de nieuwsbrief in de gaten voor exacte data.

Het gaat dus goed met onze vereniging!

Dat wil helaas niet zeggen dat we achterover kunnen gaan leunen!

Nieuwe leden zijn nog altijd welkom en het behouden van onze leden is ook een “must”.

We zijn nog steeds op zoek naar een voorzitter van de Park en Clubhuis commissie.

Voor alle lopende evenmenten/toernooien zijn meer vrijwilligers nodig! We willen dus graag meer

leden betrekken bij de verenigingsactiviteiten. Al is het maar om, af en toe, een paar uurtjes te

helpen. Draag dus aub een steentje bij en geef je op als HTV vrijwilliger. Bedankt!

Tot slot wens ik iedereen, ook namens het bestuur, veel leesplezier met dit infobulletin, een geweldig 

nieuw tennisseizoen met veel gezelligheid bij onze club en hoop dat we met zijn allen de covid-19 

snel onder de knie krijgen zodat we weer meer kunnen gaan organiseren.

Vriendelijke groeten,  Marco van Elzakker

http://www.vanmeelenjonkers.nl/


BESTUUR HTV

Voorzitter : Marco van Elzakker

Tel: 06-51386339

E-mail: voorzitter@htvhalsteren.nl

Penningmeester: Koen Roelands

E-mail: penningmeester@htvhalsteren.nl

Secretariaat: Willemjan Bennaars

E-mail: secretaris@htvhalsteren.nl of info@htvhalsteren.nl

Vicevoorzitter en commissie voor ledenwerving/behoud en evenementen: Tjerk Breeuwer

E-mail: ledenwerving@htvhalsteren.nl

Jeugd Commissie: Tamara Klaassen

E-mail: jc@htvhalsteren.nl

Kantine en Park commissie: Vacature

E-mail: kantinecommissie@htvhalsteren.nl

Sponsor + PR commissie: Daisy Decock

E-mail: sponsorcommissie@htvhalsteren.nl of pr@htvhalsteren.nl

Technische commissie: Carmen Kaan 

E-mail: tc@htvhalsteren.nl

Wij zijn een ambitieus bestuur van een mooie vereniging met een duidelijke visie op basis van 

een breed draagvlak van de vereniging. 

Deze visie is vastgelegd per comissie en terug te vinden op onze website. 

We willen prestatiegericht zijn, maar daarnaast ook erg veel aandacht houden voor de 

recreatieve tennisser binnen onze vereniging. We organiseren daarom veel evenementen en 

toernooien, besteden extra aandacht aan de jeugd en stimuleren de jeugd door specifieke 

starterspakketten. 

Bovenal willen we signaleren wat leeft binnen de vereniging en van hieruit het beleid vormen. 

Dit biedt veel kansen en uitdagingen. De kracht voor de organisatie moet vooral uit de 

vereniging komen. 

HTV heeft goede trainers en gemotiveerde vrijwilligers. Het bestuur wil vooral deze groep 

ondersteunen en ervoor zorgen dat deze geweldige energie wordt omgezet in mooie 

resultaten. 

De groep vrijwilligers is echter nooit te groot, dus als u een steentje wilt bijdragen dan bent u 

van harte welkom.

Volg ons op:

https://htvhalsteren.knltb.site/voorzitter@htvhalsteren.nl
https://htvhalsteren.knltb.site/penningmeester@htvhalsteren.nl
mailto:secretaris@htvhalsteren.nl
https://htvhalsteren.knltb.site/info@htvhalsteren.nl
https://htvhalsteren.knltb.site/ledenwerving@htvhalsteren.nl
https://htvhalsteren.knltb.site/jc@htvhalsteren.nl
mailto:kantinecommissie@htvhalsteren.nl
https://htvhalsteren.knltb.site/sponsorcommissie@htvhalsteren.nl
https://htvhalsteren.knltb.site/pr@htvhalsteren.nl
https://htvhalsteren.knltb.site/tc@htvhalsteren.nl
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/markiezaat/
https://www.facebook.com/htvhalsteren
http://www.htvhalsteren.nl/
https://www.instagram.com/tennisclub_halsteren


OVERIGE ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN E-MAILADRESSEN

Adres clubhuis: 

Mickx, Tennispark De Beek 

Beeklaan 39, Halsteren 

Tel: 0164-683400

Correspondentieadres secretariaat: 

Postbus 1, 4660 AA Halsteren

e-mail: info@htvhalsteren.nl

RABO bank: NL31RABO0128032901

KvK: 40280582

KNLTB verenigingsnummer: 48348

Competitie:

Jos van Meel & Carmen Kaan

e-mail: competitie@htvhalsteren.nl

Exploitatie clubhuis (Mickx): 

Miriam Kaan

e-mail: mickx@htvhalsteren.nl

Training (Van den Berg Training): 

Martijn van den Berg

e-mail: info@vandenberg-training.nl 

Ledenadministratie: 

Tjerk Breeuwer 

e-mail: ledenadministratie@htvhalsteren.nl

Overige e-mail adressen:

Zomer Halsters Open: 

Winter Halsters Open Toernooi: 

Jeugd Halsters Open Toernooi:

Senior Club Kampioenschappen:

Jeugd Club Kampioenschappen: 

60+ club kampioenschappen:

Starterspakket:

VAC & DAC:

HTV website:

hot@htvhalsteren.nl

winterhot@htvhalsteren.nl

jeugdtoernooi@htvhalsteren.nl

sck@htvhalsteren.nl

jck@htvhalsteren.nl

60plus@htvhalsteren.nl

trainers@htvhalsteren.nl

vac@htvhalsteren.nl

www.htvhalsteren.nl

mailto:info@htvhalsteren.nl
mailto:competitie@htvhalsteren.nl
mailto:mickx@htvhalsteren.nl
mailto:trainers@htvhalsteren.nl
mailto:ledenadministratie@htvhalsteren.nl
mailto:hot@htvhalsteren.nl
mailto:winterhot@htvhalsteren.nl
mailto:jeugdtoernooi@htvhalsteren.nl
mailto:sck@htvhalsteren.nl
mailto:jck@htvhalsteren.nl
mailto:60plus@htvhalsteren.nl
mailto:trainers@htvhalsteren.nl
mailto:vacdac@htvhalsteren.nl
http://www.htvhalsteren.nl/


HOE WERKT DAT EIGENLIJK, TENNISSEN BIJ EEN VERENIGING?

Tennis is een bijzondere sport….

Waar teamsporters gewend zijn om alleen aan georganiseerde evenementen (trainingen, 

wedstrijden) deel te nemen, kun je als lid van HTV op elk moment van de dag gebruikmaken 

van de faciliteiten. 

U kunt afspreken met één of meerdere tennismaatjes en gaan tennissen. Via het afhangbord 

worden de banen onder de spelers verdeeld bij vrij tennissen.

Als beginnend lid is het altijd aan te raden om training te nemen. De trainer kan daarover meer 

informatie verstrekken.

Daarnaast worden er allerlei evenementen georganiseerd waaraan u kunt deelnemen.

Als u nieuw lid bent, dan begint u veelal met deelname aan clubactiviteiten. Later kunt u deel 

gaan nemen aan KNLTB activiteiten.

Clubactiviteiten

Vrijwilligers van de HTV organiseren allerlei evenementen: 

Toernooien voor jeugd. Vaak onder de supervisie van de Jeugd Commissie.

Toernooien voor senioren. Grote clubactiviteiten zijn de clubkampioenschappen, de interne 

club competitie (in de maanden maart t/m oktober op vrijdagavond), Inloop avonden (elke 

donderdag) en allerlei gezelligheidsevenementen. Houd de activiteitenkalender in de gaten!

KNLTB activiteiten

De KNLTB zelf organiseert competities, in het voorjaar, in de herfst en in de winter. Ook voor 

beginners is er de 8/9 competitie. Naast competities zijn er ook de zogenaamde Open 

Toernooien. Dit zijn toernooien, georganiseerd door vrijwilligers van een vereniging, waarvoor 

alle leden van de KNLTB kunnen inschrijven.

Hoe zit dat met die speelsterkte?

Ieder KNLTB lid heeft twee speelsterktes; één voor het enkelspel en één voor het dubbelspel. 

Een nieuw lid begint met speelsterkte 9. De KNLTB gebruikt een Dynamisch Speelsterkte 

Systeem. 

Alle officieel bij de KNLTB aangemelde wedstrijden worden door de KNLTB in dit systeem 

verwerkt. Globaal gezegd; bij gewonnen wedstrijden stijgt u in speelsterkte, bij verloren 

wedstrijden daalt u in speelsterkte. Dit is allemaal bedoeld om ervoor te zorgen dat spelers van 

vergelijkbare speelsterkte tegen elkaar tennissen. De hoogst bereikbare recreanten 

speelsterkte is 1. De laagste speelsterkte is 9.

Overigens bestaat er naast deze speelsterkte voor recreanten een ranking voor 

wedstrijdspelers. 

Dat is het lijstje dat u in de Tennis (het clubblad van de KNLTB) terugvindt. Er is een ranking voor 

de nationale ranglijst en er is een andere ranking voor de internationale ranglijst. Punten voor 

deze ranglijsten kunnen alleen op speciale ranglijsttoernooien worden behaald.

Ook voor jeugdige wedstrijdspelers bestaat er een ranking en bijbehorende ranglijst 

toernooien.

Suijkerbuijk Ossendrecht



TENNIS SPELREGELS

Tennis speelt u één tegen één (enkelspel) of twee tegen twee (dubbelspel). 

Voor het dubbelspel is een groter tennisveld nodig dan voor het enkelspel. In het dubbelspel 

gebruikt u namelijk ook de twee buitenste stroken van de tennisbaan. Deze stroken noemen we 

de 'tramrails'. Behalve de tramrails heeft de tennisbaan ook nog vier servicevakken. Als u serveert 

moet de bal in het voorste vak, links aan de overkant van het net terechtkomen. En als het de 

eerste keer niet lukt, mag u het nog een keer proberen. Bij de volgende opslagbeurt moet u de 

bal in het vak rechts aan de overkant slaan. Ook hier geldt dat je dat twee keer mag proberen. 

Je maakt punten als je de bal zó in het veld slaat dat je tegenstander de bal niet meer terug kan 

slaan, als je tegenstander de bal uitslaat of de bal in het net slaat. 

Bij tennis mag je de bal een keer laten stuiten, maar mag ook in één keer uit de lucht terug 

geslagen worden. Als je in een rolstoel zit, kun je ook tennissen. De bal mag twee keer stuiten. 

Verschillende slagen

Service: Met één hand gooi je de bal omhoog. Met je racket in je andere hand sla je bal 

bovenhands over het net naar je tegenstander in het service vak. Als de tegenstander de bal 

terug slaat is dat een return. 

Forehand: Als je rechtshandig bent, sla je de bal aan de rechterkant van je lichaam. En voor 

linkshandigen  aan de linkerkant. 

Backhand: Je slaat de bal aan de linkerkant van je lichaam als je rechtshandig bent en juist 

rechts als je linkshandig bent.

Volley en smash: Bij de volley sla je de bal nog voordat die de grond raakt. Het is een korte 

beweging. Daarbij sta je meestal dicht op het net. 

Doe je hetzelfde, maar dan bovenhands (dus boven je hoofd) dan heet het een smash.

Punten telling

Wanneer win je een punt? Als je tegenstander: 

• tweemaal achter elkaar een foute service slaat 

• de bal buiten het speelveld of in het net slaat 

• de bal tijdens een rally niet terug weet te slaan 

• de bal al terugslaat voordat de bal over het net is geweest

Een partij bestaat uit punten. 

Deze punten vormen eerst een game. Vervolgens win je bij een bepaald aantal games een set.

Een game wordt als volgt geteld, waarbij de punten van de serveerder als eerste worden 

genoemd: 

Geen punt - ‘Nul’; Eerste punt - ‘15’; Tweede punt - ‘30’; Derde punt - ‘40’; Vierde punt - ‘Game’

Als jij en je tegenstander beide 3 punten hebben (40-40) dan is de telling ‘gelijk’ of ‘deuce’. 

Degene die het volgende punt wint heeft ‘voordeel’. Wint diegene het punt dan is het ‘game’. 

Wint de andere het punt dan wordt de stand weer gelijk.

Als je als eerste 6 games wint met een minimaal verschil van 2 games dan win je een set. Degene 

die als eerste 2 sets wint heeft de partij gewonnen. Je kunt dus maximaal 3 sets spelen. Als jij en je 

tegenstander allebei 6 games hebben gewonnen dan wordt er een tie-break gespeeld. In een 

tie-break tel je de punten als 1, 2, 3 etc. tot aan de 7. Wie als eerste 7 punten wint met minimaal 2 

punten verschil, wint de tie-break en dus ook de set. Let op: als de stand in de tie-break 6-6 is dan 

ga je net zo lang door totdat iemand twee punten meer heeft dan de ander. Zo kan het 

bijvoorbeeld 12-10 worden of zelfs 23-21. De tie-break begint met één servicebeurt van degene 

die aan de beurt was met serveren. De serveerder begint aan de rechterzijde. Vervolgens 

serveren de spelers om en om twee punten. In het dubbelspel geldt deze regel ook en moet de 

volgorde van serveren worden aangehouden tijdens de tie-break. Degene die aan de beurt was 

om als eerste te serveren in de tie-break, wordt ontvanger in het eerste game van de volgende 

set. Wisselen van helft Tijdens een partij wissel je bij een oneven aantal games van speelhelft. Dus: 

na de eerste, derde vijfde etc. game. Als de set is afgelopen met een oneven aantal games 

wissel je ook van helft. Is de stand een even stand (bijv. 6-2 of 6-4) dan wissel je niet van helft en 

begin je aan de volgende set.



HTV LIDMAATSCHAPPEN & CONTRIBUTIE

Om het aanbrengen van nieuwe leden te stimuleren, wordt dit beloond met een bedrag per 

aangebracht lid, voor elk aangebracht seniorlid éénmalig € 25 en voor elk aangebracht juniorlid 

éénmalig €15. Dit bedrag wordt uitbetaald op het moment dat het kandidaat lid een volledig jaar 

contributie gaat betalen.

Als nieuw lid bestaat er de mogelijkheid van een starterslidmaatschap. Dat lidmaatschap is 

bedoeld voor kandidaten die onbekend zijn met de tennissport. Gedurende een periode van 3 

maanden is men dan lid zonder daarvoor contributie te betalen. Het is wel een voorwaarde dat 

dan tennislessen worden gevolgd. 

Omdat een starter de intentie heeft om lid te worden gaat een starterslidmaatschap automatisch 

over in een regulier lidmaatschap tenzij in die 3 maanden wordt aangegeven dat men geen lid wil 

worden.

Het competitie lidmaatschap is uitsluitend bedoeld voor het spelen van KNLTB competitie in HTV-

clubverband. Iedere wens om competitielid te worden wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het 

bestuur

Het ondersteunend lidmaatschap is voor leden die één of meer seizoenen niet kunnen tennissen, 

maar wel in het ledenbestand willen blijven.

Contributie wordt niet gerestitueerd. Alleen in heel bijzondere omstandigheden wordt een verzoek 

tot restitutie in het bestuur ter besluitvorming besproken

Bij 4 actieve leden per gezin wordt een gezinskorting van 10% toegepast. Bij 5 of meer is dat 15%.

Betaling van de contributie is alleen mogelijk via automatische incasso.

Beëindigingsverzoeken voor een lidmaatschap worden verwerkt voor het opvolgende speeljaar als 

die voor 1 januari zijn ontvangen.

De ledenpasjes worden pas uitgereikt nadat het volledige contributiegeld is voldaan en een 

actuele pasfoto is ingeleverd.

Uitreiking van de ledenpasjes wordt geregeld door onze ledenadministratie of liggen in ons 

clubhuis.

U vind alle mogelijke HTV lidmaatschappen op de volgende pagina:



HTV LIDMAATSCHAPPEN & CONTRIBUTIE



BAAN- EN SPEELTIJDENREGLEMENT

Bij volledige bezetting van de banen op maandag tot en met zondag gelden onderstaande 

speeltijden:

Mini’s tot 19.00 uur vrij spelen

Junioren tot 21.00 uur vrij spelen

Senioren tot 23.15 uur vrij spelen.

Het park is geopend van zonsopgang tot 23.15 uur. 

De banen mogen uitsluitend betreden worden met tennisschoenen en volgens gangbare 

normen 

geldende tenniskleding. Het is verboden glaswerk en/of servies mee te nemen op de banen.

Afhangsysteem: 

-Ieder lid is verplicht om alvorens te gaan spelen online een baan te reserveren via het 

“afhangbord”. In geval van nood kan je ook nog via het fysieke afhangbord reserveren.

-Voor singlen is de tijdsduur 30 min. En voor dubbelen 60 min. of tot men wordt afgehangen. 

-Men dient die spelers af te hangen die het langst op de baan staan. Bij reservering ter plaatse.

-Indien men niet heeft afgehangen, wordt men geacht reeds een half uur te hebben gespeeld.

Indien er met verlichting gespeeld wordt, dient de laatste die de baan verlaat ervoor te zorgen 

dat de verlichting onmiddellijk wordt uitgeschakeld wanneer er geen leden meer aanwezig zijn 

die willen tennissen. In principe worden de kleedkamers gelijktijdig met het clubhuis gesloten.

Er zullen gedurende het zomerseizoen maximaal 3 banen beschikbaar zijn voor de training. 

Gedurende het gehele jaar zijn de banen beschikbaar voor de recreatieve speler, behalve 

tijdens toernooien en KNLTB voorjaars-, najaars- en wintercompetitie.  

Tijdens de VAC zijn er minder banen beschikbaar voor de recreatieve speler. 

Op woensdagmiddag van 13.00 uur tot 18.00 uur heeft de jeugd voorrang indien er niet 

voldoende vrije banen zijn.

Het minibanen reglement: 

-De minibanen zijn bestemd voor mini’s en kinderen van seniorleden tot 11 jaar. 

Zij kunnen/mogen vrij spelen. Als het druk is dient er gedubbeld te worden.

-De minibanen zijn om te tennissen en niet voor andere spelletjes. 

Het bestuur is gerechtigd om een speler of speelster die zich niet aan de reglementen houdt en 

na één keer gewaarschuwd te zijn, maximaal voor 4 weken te schorsen.



BAANONDERHOUD/REGELS  

Algemeen 

Zorg dat de banen vrij blijven van ongerechtigheden, zoals onkruid, mos, papier, stenen, 

kauwgom en dergelijke. Voorkom smeltplekken in de stabiliteitsmat. Pas op met vuur, sigaretten 

en hete voorwerpen. 

Neem geen glaswerk mee op de baan. 

Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden direct en wijs zo nodig ook op de plekken waar 

onvoldoende instroommateriaal aanwezig is zoals baseline/serviceplaatsen. 

Bespeling

Betreed de tennisbanen uitsluitend via de toegangspoort. Zorg dat het schoeisel vrij is van 

modder, gras en ander vuil en bBetreed de banen nooit met schoeisel voorzien van ijzeren 

noppen of uitsteeksels. 

Sleep na elke partij de banen met een SmashCourt® sleepnet (zowel in lengte- als in 

breedterichting). 

Indien de belijning minder zichtbaar wordt door het inlopen/inslepen van het infill materiaal, 

kunnen deze geborsteld worden met de speciale SmashCourt® rolveger. 

Na gebruik van de sleepnetten wordt u verzocht deze op te hangen aan de daarvoor bestemde 

haken. Rondslingerende sleepnetten kunnen in het spel anders een struikelobject zijn.

Gebruik bij winterse omstandigheden: 

Vorst: Bespelen is geen bezwaar, maar voordat het gaat vriezen de banen goed slepen zodat 

het instrooi materiaal egaal verdeeld is. 

Sneeuw: Verwijderen van sneeuw is niet toegestaan. Hierbij kan de stabiliteitsmat beschadigd 

raken en kan  er infill materiaal wordt meegenomen. 

Betreden van een besneeuwde baan is niet gewenst. Bij betreding zal ijsvorming ontstaan welke 

zich aan de toplaag vasthecht en daardoor (afhankelijk van de temperatuur) langzamer 

ontdooit. 

IJzel: Bespeling is onder deze omstandigheden af te raden uit veiligheidsoverweging voor de 

tennissers. 

Dooi: Bespelen gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de vorst niet uit de bodem is 

verdwenen (totale constructie). Het voorzichtig handmatig los borstelen of slepen bevordert het 

sneller drogen van de toplaag. Het is verboden de banen bij sneeuw, ijzel en dooi met materieel  

te betreden.

INTRODUCTIE REGELS

HTV vind het belangrijk dat ook niet-leden kennis kunnen maken met onze vereniging. Daarom 

wordt een erg soepel beleid gevoerd ten aanzien van introducés. Introducés moeten dan wel 

door een HTV lid geïntroduceerd (mag 3x/jaar)orden om samen met dat HTV lid van de banen 

gebruik te maken. Introduceren kan maar moet natuurlijk niet leiden tot extra wachttijd van 

reguliere leden. Er worden de introducé geen kosten in rekening gebracht. 

HTV jeugdspelers mogen tot 19.00 uur met jeugdspelers van andere Bergse tennisverenigingen  

spelen.

Tijdelijke pasjes, voor bijvoorbeeld nieuwe leden of leden die hun pasje kwijt zijn, worden alleen 

door de ledenadministratie verstrekt.



HTV VRIJWILLIGERS

Hieronder onze HTV vrijwilligers.

Zonder vrijwilligers, geen vereniging!

Wil en kun je ook iets doen voor onze vereniging geef je dan op door een e-mail te sturen naar:

voorzitter@htvhalsteren.nl

Op de volgende pagina’s wordt uitgelegd wat al deze commissies doen.



CLUBHUIS EXPLOITATIE

De exploitatie van het clubhuis Mickx is sinds 1 januari 2016 in handen van Miriam Kaan.

Openingstijden Mickx:

De maanden april tot en met september:

Dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.

Maandag tot en met vrijdag van 19.30 tot 24.00 uur.

Zaterdag en zondag tijdens competities, toernooien en evenementen van 09.00 tot 24.00 uur.

Tijdens de zomervakantie op maandag, dinsdag en woensdag van 20.00 uur tot 23.00 uur.

De maanden januari tot en met maart en oktober tot en met december:

Behalve één week krokusvakantie en twee weken kerstvakantie:

Dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.

Maandag t/m donderdag van 19.30 tot 24.00 uur.

Op alle dagen, tijdens competities, toernooien en evenementen, is Mickx tenminste een half 

uur voor en anderhalf uur na de laatste partij geopend.

KANTINE- & PARKCOMMISSIE

De taak van de Kantine- en Parkcommissie bestaat uit het onderhoud van het clubhuis en het 

park. Alle wijzigingen aan het park en/of het clubhuis lopen via de voorzitter van de KEP.

Afspraken en gedragsregels

•In de kantine wordt niet gerookt.

•Onder de 18 jaar geen alcohol  en niet achter de bar.

•Betaling á contant, pin of contactloos betalen.

•Houd de hygiënecode in acht.

•Help de exploitant en breng uw glas/kopje terug. Dus niet op het park laten slingeren.

•Laat de kleedkamer schoon achter.

•Geen tennistassen in het clubhuis!

Huis- en gedragsregels over alcohol

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te gebruiken in de kantine en 

op het tennispark. Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de 

kantine of op de terrassen.

Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan:

-Begeleiders/captains van jeugdteams tijdens het uitoefenen van hun functie.

-Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van tennissers.

Het bestuur wil voorkomen dat personen met een te hoog alcoholpromillage deelnemen aan het 

verkeer. Op 

basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank geweigerd worden.

Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende

leidinggevende of exploitant uit de kantine verwijderd.



SPONSORCOMMISSIE

HTV, niet zomaar een vereniging!  En om onze vereniging een modernere uitstraling te geven, 

zijn wij zes jaar geleden gestart met de aanschaf van blauwe reclamedoeken op de negen 

tennisbanen. Inmiddels zijn alle banen voorzien van een nieuw reclamedoek.  Op deze manier 

genereert de vereniging extra inkomsten.

Ook enkele telborden op de banen zijn voorzien van een reclamesticker, gefinancierd door 

een sponsor. Hiervan zijn nog enkele borden beschikbaar voor sponsoring. 

Door middel van al deze sponsorgelden ontvangen alle evenementen en toernooien een 

evenredig deel van de totale sponsorinkomsten, waardoor het sponsorgeld rechtstreeks terug 

gaat naar onze leden.   

Uiteraard kunnen we nog steeds nieuwe sponsoren gebruiken en wordt daar dan ook continue 

aan gewerkt. Er zijn diverse mogelijkheden, een reclamedoek, een telbord of een banner om 

reclame te maken. 

De sponsorcommissie houdt  zich aan de ene kant bezig  met het matchen van betrokkenheid 

van het, vooral lokale, bedrijfsleven bij HTV en aan de andere kant concentreert zij zich op het 

binden van leden en niet-leden bij de doelstellingen van onze vereniging via de club van €50.

De sponsorcommissie zet zich met hart en ziel in om er voor te zorgen dat we ook onze wensen 

van morgen kunnen gaan vervullen.

Echter, we kunnen ieders hulp hierbij van harte gebruiken. Misschien bent u bereid om zelf de 

club extra te ondersteunen, of wilt u de presentatie onder de aandacht brengen bij uw 

werkgever.  Deze presentatie is terug te vinden op de website. 

Mocht u vragen hebben over sponsoring of interesse hebben in een gesprek, wij heten u van 

harte welkom en bekijken graag met u welke vorm van sponsoring het beste bij u en bij HTV 

past.

PENNINGMEESTER

Voor informatie over alle financiële zaken bij HTV kunt u contact opnemen met 

penningmeester@htvhalsteren.nl

SECRETARIAAT

Voor verdere informatie en/of vragen over de HTV kunt u contact opnemen met 

secretaris@htvhalsteren.nl



JEUGDCOMMISSIE

De taken van de JC bestaan uit:

• Het organiseren of doen organiseren van alle wedstrijden, toernooien en evenementen voor

onze  jeugdleden. 

• Verhoging van het enthousiasme en spelpeil.

• Ondersteuning aan trainers met betrekking tot jeugdactiviteiten. 

De Jeugdcommissie organiseert veel activiteiten voor de jeugd, zoals het Open Jeugdtoernooi, 

Clubkampioenschappen, Jeugdcompetitie, MINI-maxi toernooi, enz.

Houd de website goed in de gaten voor de jeugdactiviteiten!

Helaas moet gezegd worden dat er regelmatig gebrek aan vrijwilligers is om deze 

jeugdactiviteiten te organiseren/begeleiden. Het kan dus zijn dat sommige activiteiten geen 

doorgang vinden. Dus bij deze een dringend verzoek om hulp!

Jeugd starterpakket

Ook dit jaar is er de mogelijkheid om in te schrijven voor een jeugd starterpakket. Houd de 

website goed in de gaten voor exacte datum//tijd.

Uitleg Tenniskids Rood, Oranje & Groen

Tenniskids is het KNLTB tennisprogramma voor kinderen tot en met 12 jaar. Met speciale ballen, 

rackets, banen en oefeningen leert zelfs de jongste jeugd de sport razendsnel. Kinderen worden 

direct in een team met leeftijdsgenootjes geplaatst. Zo maken ze snel nieuwe vriendjes en werken 

ze samen naar duidelijke doelen toe. Dat is niet alleen goed voor de fysieke, maar ook voor de 

sociale vaardigheden. 

Plezier en samenspel; daar draait het om bij Tenniskids.

Binnen Tenniskids:

• Spelen kinderen al heel snel wedstrijdjes

• Ontwikkelen ze zich niet alleen met het racket maar in hun  algehele coördinatie en 

sportbewustzijn

• Worden kinderen meteen opgenomen in een team

• Leren kinderen op een leuke manier de juiste techniek.

Zie ook www.tenniskids.nl voor meer info.

Op de volgende pagina meer uitleg over Tenniskids

Rood, Oranje, Groen



JEUGDCOMMISSIE (vervolg)

Uitleg Tenniskids Rood:

In deze eerste fase maken kinderen tot en met 7 jaar kennis met het tennisspel en ze leren de 

basisvaardigheden op het gebied van bewegen en coördinatie. Kinderen van 8 en 9 jaar 

mogen kiezen of ze in rood of in oranje willen spelen. Dit zal ook in overleg met de trainers gaan. 

Kinderen maken kennis met leuke activiteiten en spelen korte wedstrijden. Er wordt gespeeld 

met een zachte rode bal op een minibaan (6x12 meter). Het racket is tussen de 43 en 56 cm. 

Bij Rood bestaat de wedstrijd uit één tiebreak tot 7 punten. 

Wie als eerste 7 punten heeft, heeft gewonnen. (7-6 = einde wedstrijd)

• Bij rood geldt de enkelspelzijlijn als servicelijn, in de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn.

• Bij rood speel je nog geen dubbels.

• Bij rood serveer je om de beurt.

Uitleg Tenniskids Oranje:

In de tweede fase van Tenniskids wordt gewerkt aan de verdere 

ontwikkeling. De kinderen (8 tot en met 11 jaar) leren nieuwe slagen

en technieken die hen helpen om uiteindelijk te kunnen spelen op 

een grote baan. Er wordt gespeeld op een driekwartbaan (een 

Volledige baan die in de lengte is ingekort tot 18 meter). Er wordt 

gespeeld met een bal die geschikt is voor het spelen op een 

driekwart baan (zachter en lichter dan een gele tennisbal). 

Het racket is tussen de 56 en 63,5 cm lang. 

• Bij oranje speel je om twee gewonnen tie-breaks tot 7 punten. Je kunt alleen een tie-break

winnen met 2.

punten verschil; bij 7-6 speel je dus door. 

• Bij oranje begin je met één servicebeurt. Daarna heeft je tegenstander twee servicebeurten. 

Vervolgens serveer je om de beurt twee keer. 

Uitleg Tenniskids Groen:

Dit is de laatste fase in de voorbereiding op ‘hele baan’ tennis. 

De kinderen zijn 10, 11 of 12 jaar oud. Kinderen in deze leeftijd zijn 

groter en in staat om de gehele baan te bestrijken. Technieken, 

tactieken en atletische vaardigheden worden verder ontwikkeld. 

De wedstrijden worden weer wat langer en het wedstrijd spelen

speelt een steeds belangrijkere rol. Er word gespeeld met een 

langzame groene bal die geschikt is voor tennis op een hele baan 

en met een racket dat tussen de 63,5 en 68 cm lang is. 

• Bij groen speel je 2 sets om 4 gewonnen games (bijvoorbeeld 4-2 of 5-3).

• Bij groen geldt het Beslissend Punt Systeem: bij 40-40 levert het winnende punt de game op.

Wijnhandel

van

der

Wal



TECHNISCHE COMMISSIE

Hoofdtaak

Het in goede banen leiden van KNLTB evenementen op ons park.

Doelstelling

Zoveel mogelijk HTV leden laten deelnemen aan KNLTB activiteiten.

Beleid

Door zoveel mogelijk leden te laten deelnemen aan KNLTB evenementen denken we dat HTV 

leden worden uitgedaagd om hun prestatieniveau te verbeteren. Dat kan dan verder 

vormgegeven worden door tennisles te volgen bij Van den Berg training.

HTV is van mening dat intrinsieke motivatie van de HTV leden zelf bepalend is voor het behalen 

van een hoger tennisniveau. De TC zorgt daarbij voor de mogelijkheid van tennistraining bij Van 

den Berg training, faciliteiten voor de hogere senioren teams, kosteloze competitiedeelname 

voor de jeugd en kosteloze jeugddeelname aan de Jeugd Club Kampioenschappen. De TC 

vormt eveneens de schakel tussen HTV en KNLTB bondstraining. Bij die bondstraining kunnen 

jeugdleden aanvullend op de clubtraining deelnemen aan regio training. Deze trainingen 

worden verzorgd door de clubtrainers van de aangesloten verenigingen.  Om de herkenbaar 

van de HTV leden te vergroten is het sinds dit jaar mogelijk speciale clubkleding aan te schaffen. 

Meer informatie hierover vindt u in ons clubhuis of op onze website. 

Verantwoordelijkheden

TC is verantwoordelijk voor het goed verlopen van de HTV deelname aan de KNLTB competities 

(voorjaar, zomer, najaar, winter). Daaronder valt het stimuleren van leden om deel te nemen 

aan deze competities, het samenstellen van teams, het beschikbaar stellen van tennisballen en 

uitslagenformulieren en het organiseren van een captains informatie-avond (in maart 2021) en 

ouder informatie avonden. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de Verenigings 

Competitie Leider (VCL). Dit is een rol binnen de TC.

De bij HTV georganiseerde KNLTB gebonden toernooien vallen onder de verantwoordelijkheid 

van de TC. Dit zijn het Halsters Open Toernooi (HOT),  het Winter Halsters Open Toernooi (WHOT) 

en het JeugdHOT. De TC zal deze evenementen niet zelf organiseren. Dat gebeurt door 

enthousiaste groepen vrijwilligers die  tevens rondom deze toernooien allerlei festiviteiten 

organiseren. Daarnaast vormt de TC de schakel tussen HTV en Van den Berg training.

Competitie

Veel HTV-teams nemen deel aan de voorjaars - of wintercompetitie. De coördinatie hiervan is in 

handen van de Vereniging Competitie Leider (VCL). Voor vragen: competitie@htvhalsteren.nl.

Indien er vragen zijn ten aanzien van de TC of diens taken, dan kunt u altijd één van de leden 

van de commissie aanspreken. Ook indien u geïnteresseerd bent in het werk van de TC en 

interesse heeft om de TC te versterken of te assisteren bij bepaalde activiteiten 

(baancommissaris, jeugdteambegeleiding tijdens de competitie, e.d.) kunt u contact opnemen

met de voorzitter van de TC.

mailto:competitie@htvhalsteren.net
http://www.benvdheiden.nl/


TECHNISCHE COMMISSIE (vervolg)

Voorjaarscompetitie vindt plaats in de periode van april tot  juni.

Dinsdag- en donderdagochtend: Damescompetitie

Vrijdagochtend: Herencompetitie

Vrijdagavond:  Dames-, Heren- en Gemengde competitie 

Zaterdagochtend en zaterdagmiddag: Dames-, Heren- en Gemengde competitie 

Zondag: Jeugd-, Dames-, Heren- en Gemengde competitie.

Najaarscompetitie (outdoor) vindt plaats in september en oktober met slechts een beperkt 

aantal deelnemende teams.

Wintercompetitie vindt plaats in de maanden november tot februari.

Door onvoldoende baanbeschikbaarheid op competitiedagen kan het zijn dat ingeschreven 

competitie team(s) uitgesloten worden voor deelname. Dit wordt door loting bepaald.

Training

Van den Berg Training draagt zorg voor het inplannen en het geven van tennisles aan de HTV-

leden die zich daarvoor opgegeven hebben. Opgeven kan via info@vandenberg-training.nl of 

zie onze website voor meer informatie. Daar vindt u de link naar de Van den Berg training waar 

u zichzelf kunt opgeven voor les/training.

Les-/trainingsreglement

Deelname aan trainingen dient te geschieden in normaal geaccepteerde tenniskleding en op 

schoeisel welke geschikt is voor de ondergrond waarop de trainingen gegeven worden.

Indien, om welke omstandigheid dan ook, een training niet kan worden bijgewoond gelieve dit 

tijdig (minimaal een dag van te voren) door te geven aan de betreffende trainer. Afmelden kan 

via info@vandenberg-training.nl.  Het al of niet tijdig afmelden van een training geeft geen recht 

op een inhaalles.

Indien als gevolg van een blessure, ziekte of een andere omstandigheid een of meerdere 

trainingen niet kunnen worden genoten, worden deze niet ingehaald en/of worden hiervoor 

geen trainingsgelden terugbetaald.

Een lesuur met 4 spelers duurt 60 minuten, waarvan 50 minuten instructie tijd. De overige 10 

minuten kunnen door de leerlingen gebruikt worden om een warming-up te doen, in te spelen of 

in  wedstrijdvormen te spelen.

Er is slechts sprake van inhaaltrainingen als gevolg van:

Weersomstandigheden

Bij het uitvallen of deels uitvallen van een training als gevolg van weersomstandigheden (neerslag 

of weersinvloeden) wordt deze een “regenles” genoemd. Onder het deels uitvallen van een 

training wordt verstaan een training waarvan de geplande trainingstijd minder dan 50% is 

verstreken. De eerste regenles is voor rekening van de cursist en wordt niet ingehaald. Indien een 

trainer op eigen initiatief besluit een eerste regenles in te halen wordt de eerstvolgende regenles 

als eerste regenles beschouwd. Een tweede regenles is voor rekening van Van den Berg 

Training en dient te worden ingehaald en wordt “inhaalles” genoemd. Per trainingscyclus worden 

er maximaal twee lessen ingehaald die uitvallen door weersomstandigheden.

Verhindering trainer

Indien als gevolg van een verhindering van de trainer een training geen doorgang vindt is er 

sprake van een inhaalles.

Verenigingsactiviteit

Indien als gevolg van een verenigingsactiviteit een training geen doorgang vindt is er sprake van 

een inhaalles.

Inhaallessen kunnen als afzonderlijke trainingen gegeven worden met de normale trainingsduur, 

maar ook als aanvulling op een normale training, waarbij de aanvulling slechts de halve 

trainingsduur mag hebben.

mailto:trainers@htvhalsteren.net
mailto:info@vandenberg-training.nl


INFO WEBMASTER

Digitaal afhangen met het KNLTB Afhangbord

Het gebruik van het afhangbord is zo eenvoudig dat het zich eigenlijk vanzelf wijst als je het 

gaat gebruiken.

De HTV website en club-app

HTV maakt gebruik van KNLTB.club.

KNLTB.club is een verzamelnaam voor allerlei toepassingen die nodig zijn voor het besturen van 

een vereniging. In KNLTB.club zitten ondermeer onze website en club-app. 

www.htvhalsteren.nl

Dit is de website waarop al het nieuws en weetjes van HTV te vinden zijn.  Op de website kunt u 

ook inloggen (“mijn Halsterse tennis vereniging”). Indien ingelogd, is onder andere het 

ledenbestand in te zien. Daar treft u telefoonnummers van HTV leden aan zodat u contact kunt 

opnemen om af te spreken. 

Ook nieuws dat alleen voor HTV leden bestemd is, kunt u zien achter de inlog.

De inloggegevens (bondsnummer en wachtwoord) om in te loggen op deze site worden bij 

lidmaatschap per e-mail verstuurd door de webmaster. Deze e-mail komt van KNLTB.club 

(mailchimp) en is dus geen SPAM!

Mocht u geen e-mail hebben ontvangen hierover dan is het volgende aan de hand: Er is geen 

of een fout dan wel oud e-mail adres bekend bij de ledenadministratie/webmaster of uw e-

mail programma heeft het herkend als SPAM en de e-mail is verwijderd. Geef dan het juiste e-

mail adres door aan ledenadministratie@htvhalsteren.nl.

www.vandenberg-training.nl

Onze trainers hebben een eigen site. Ga naar deze site als u uzelf wilt opgeven voor training.

Nieuws

We proberen iedereen zoveel mogelijk op de hoogte te houden van wat er allemaal speelt bij 

de HTV. Dit doen we op de volgende manieren: 

Via deze nieuwsbrieven
Via onze website: https://www.htvhalsteren.nl

Via facebook: https://www.facebook.com/htvhalsteren

Via Instagram: https://www.instagram.com/tennisclub_halsteren

Via e-mail: info@htvhalsteren.nl

Via onze club app: club-app

www.knltb.nl

De algemene website van de KNLTB waar allerlei informatie is te vinden over de tennissport in 

Nederland.

www.mijnknltb.nl

Ook hier is een aparte inlog voor nodig. Uw gebruikersnaam is uw knltb lidmaatschapsnummer. 

Bij MijnKNLTB vindt u gedetailleerde informatie over o.a. uw gespeelde wedstrijden.

www.toernooi.nl

Wordt vaak gebruikt om in te schrijven voor toernooien.

Heeft u nog vragen/opmerkingen of wilt u inloggegevens : webmaster@htvhalsteren.nl

http://www.htvhalsteren.nl/
mailto:ledenadministratie@htvhalsteren.nl
https://vandenberg-training.planmysport.com/
https://www.htvhalsteren.nl/
https://www.facebook.com/htvhalsteren
https://www.instagram.com/tennisclub_halsteren
mailto:info@htvhalsteren.nl
https://www.htvhalsteren.nl/nieuws/download_de_htv_clubapp_om_digitaal_van_tevoren_te_reserveren/07c9cee7-9d64-462b-818d-b36500009d72
http://www.knltb.nl/
http://www.mijnknltb.nl/
http://www.toernooi.nl/
mailto:webmaster@htvhalsteren.nl


LEDENADMINISTRATIE

Bij de ledenadministratie kunt u terecht voor: 

Alle wijzigingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, welke van belang zijn voor uw 

lidmaatschap (bijvoorbeeld  naamsveranderingen, adreswijziging, ander telefoonnummer, etc.).

Het wijzigen van uw e-mailadres (dit lijkt onbelangrijk, maar is voor de vereniging van groot 

belang in verband met het regelmatig versturen van nieuwsbrieven e.d.).

Het wijzigen van het IBAN nummer (in verband met het innen van de contributie/ 

trainingsgelden).

Alle bovenstaande  wijzigingen/aanpassingen kunnen worden doorgegeven aan 

ledenadministratie: ledenadministratie@htvhalsteren.nl

Een nieuw pasje is, als de huidige kwijt/defect is of als uw huidige foto meer dan 10 jaar oud is 

(voor jeugdleden is deze termijn 5 jaar!) 

Hiervoor dient een recente kleurenpasfoto te worden opgestuurd naar: 

ledenadministratie@htvhalsteren.nl

Het opzeggen van uw lidmaatschap. Dit moet uiterlijk 31 december van elk jaar plaatsvinden. 

Zonder geldige reden gaat de penningmeester na deze datum over tot automatische incasso 

van de verschuldigde contributie. Deze opzegging dient per e-mail plaats te vinden naar: 

ledenadministratie@htvhalsteren.nl

Het aanmelden van een lidmaatschap. Hiervoor zijn inschrijfformulieren voor zowel senioren als 

jeugd  te downloaden via de site van HTV: www.htvhalsteren.nl

€LUB VAN €50

Wat is een Club van €50?

In onze vereniging is een groep leden die wel € 50 extra willen bijdragen om eens iets extra's te 

bekostigen. Zij hebben zich verenigd in de Club van 50 die elk jaar bepalen waar hun extra inleg 

aan uitgegeven wordt. Het kan zijn dat er een jaar geen uitgaves nodig zijn en dan blijft die inleg 

staan zodat er het jaar daarna misschien iets groter gekocht kan worden.

Wie kan er lid zijn van de Club van 50?

Uiteraard alle leden, familie, vrienden, ouders van (jeugd)leden, en ook teams (competitieteams 

of vriendengroepen). Kortom iedereen die het goed voor heeft met HTV en de vereniging extra 

wil steunen. Lid worden kan éénmalig of met jaarlijks stilzwijgende verlenging.

Wie bepaalt wat er met het geld gebeurt?

Door communicatie in een groepswhatsapp wordt bepaald waar het geld aan uitgegeven gaat 

worden.

Hoe wordt het geld beheerd?

De gelden worden beheerd op de rekening van HTV door de penningmeester en de voorzitter 

van de sponsorcommissie. 

Hoe kan ik lid worden?

U kunt lid worden door het aanmeldformulier op de website in te vullen en op te sturen naar onze 

sponsorcommissie. Maar eenvoudiger wellicht is gewoon één van de leden aan te schieten.

Wat krijgt u er voor terug?

Van elk lid hangt een eigen bordje met zijn/haar naam in het Club van 50 frame in het clubhuis.

mailto:ledenadministratie@htvhalsteren.nl
mailto:ledenadministratie@htvhalsteren.nl
mailto:ledenadministratie@htvhalsteren.nl
http://www.htvhalsteren.nl/


VAC

De vrijdagavondcompetitie, in onze verenging de VAC genoemd,  is een competitie die 

uitsluitend voor de eigen seniorenleden van HTV is bedoeld. Rond april 2021 start voor het 27e

jaar deze competitie en de VAC eindigt in oktober met een feestavond.  

Hoewel het een tenniscompetitie is, is het uitgangspunt van VAC een gezellig contact met de 

leden, onder het genot van een hapje en een drankje. 

Meer info over de VAC vindt u op de website www.htvhalsteren.nl

Indien u meer inlichtingen over de VAC wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar de 

organisator van zowel de VAC: vac@htvhalsteren.nl

Inloop ochtenden en avonden

Elke dinsdagochtend is er voor de 60+ een inloopochtend. 

Op deze inloop kunnen leden zonder af te spreken naar het park komen. Er worden dan door 

de organisatie wedstrijdjes georganiseerd.

Elke donderdagavond zijn er zogenoemde racketavonden waar je zonder opgave en kosten 

aan kunt meedoen. Tevens kan je een introducee meenemen. De avonden beginnen om 19.30 

uur maar je kan elke moment instromen. Deze racketavonden worden georganiseerd door 

Mickx. Deze avonden zijn een unieke kans om andere leden te leren kennen.

ACTIVITEITEN KALENDER HTV 2021

Ga voor alle HTV activiteiten naar www.htvhalsteren.nl of club app en klik op Agenda

Dit informatiebulletin is zo zorgvuldig mogelijk gemaakt door het HTV bestuur.

Voor uitgebreide, up-to-date, informatie, ga naar de HTV website:

WWW.HTVHALSTEREN.NL

Tevens wordt u regelmatig op de hoogte gehouden via e-mail, club app, facebook, instagram 

en nieuwsbrieven. 

Zorg er dus voor dat uw juiste e-mail adres bekend is bij de webmaster en ledenadministratie.

http://www.htvhalsteren.nl/
mailto:vacdac@htvhalsteren.net
http://www.htvhalsteren.nl/
http://www.detelefoongids.nl/struys-schildersbedrijf/18707609/5-1/
http://www.htvhalsteren.nl/


Halsterse Tennis Vereniging

Postbus 1, 4660 AA Halsteren
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