INFORMATIEFOLDER

Als u dit niet wilt, kunt u de dienst afkopen. In de
kantine zijn duidelijke instructies en handleidingen
aanwezig. Als u meer wilt weten over deze diensten, kunt u contact opnemen met de commissie
Kantinezaken.
Wintercompetitie
Ook in de winterperiode kan er op de vrijdag- en
zaterdagavond in competitieverband getennist
worden. U kunt zich individueel opgeven en word
dan ingedeeld, steeds met een andere partner (dit
kan zijn heren dubbel, dames dubbel of mix dubbel). Van de commissie Winter Competitie ontvangt u vooraf een speelschema. Bij verhindering
dient men zelf voor vervanging te zorgen, dit kan
iemand zijn die ook in de W.C. speelt of elk ander
lid van de vereniging. Ook niet leden kunnen (eenmalig) voor een gereduceert tarief meedoen met
de W.C. als kennismaking met het tennis. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de
commissie Winter Competitie.
Enige huisregels
- Na het spelen en voor het verlaten van de baan,
dienen beide speelhelften gesleept te worden
met de speciaal daarvoor aanwezige matten
volgens de aangegeven methode.
- Tennis- of sportkleding is verplicht.
- Honden zijn niet toegestaan op het gehele
complex.
- Hou de banen schoon!
Contact- en overige informatie
Op onze website kunt u terecht voor
contactgegevens en meer informatie
betreffende onze vereniging.

Wij wensen u veel tennisplezier op onze banen!
Het bestuur

Tel. kantine: 0562-442409

Tennisvereniging
Oost & West

website:
www.tvtow.nl

Van harte welkom bij
Tennisvereniging Oost & West!

facebook:
facebook.com/tennisvereniging.tow

Om u wegwijs te maken
binnen onze vereniging,
willen we u hierbij
enige informatie geven
over onze vereniging.

Sportlaan 1 - West-Terschelling

twitter:
@tvtow1

Het complex beschikt over
vier all-weather banen,
waardoor er nagenoeg
het gehele jaar
kan worden gespeeld.
Banen 1 en 2 zijn voorzien
van verlichting,
zodat ook bij duisternis tot uiterlijk
22.00 uur getennist kan worden.

Lid worden
Iedereen vanaf 4 jaar kan lid worden. Nieuwe
leden die zich aanmelden voor 30 juni betalen het
volledige lidmaatschap, wordt u na 1 juli lid, dan
betaalt u de helft.
U kan het inschrijfformulier downloaden via onze
site: www.tvtow.nl bij Organisatie & Contact,
onder het kopje Lidmaatschap en inleveren bij of
mailen naar de penningmeester.
Vrij tennissen
Met uw lidmaatschapsnummer kunt u 24 uur van
tevoren een baan reserveren. Dit kan via onze site
www.tvtow.nl. U hoeft geen wachtwoord in te vullen. U kunt per dagdeel maximaal 1 uur (gratis)
tennissen.
U kunt ook iemand meenemen die geen lid is,
deze introducé betaalt dan de helft van het baanhuurtarief. Dit rekent u af bij de kantinedienst of
doet u in het kofﬁe-kistje als er geen kantinedienst
is (€ 8,00). De kantine is gedurende het seizoen
bemand van 10.00 tot 22.00 uur.
Bij het reserveren gaan we uit van sportief gedrag.
Dit betekent dat niet meerdere uren achter elkaar
banen door dezelfde tennispartners gereserveerd
mogen worden.
Lesmogelijkheden
Binnen de vereniging bestaat ook de mogelijkheid
om lessen te volgen bij Schylger Tennisschool.
Meer informatie hierover is te verkrijgen bij
Menno Stok:
schylgertennisschool@gmail.com
Het volgen van tennislessen kan uitsluitend in combinatie met een lidmaatschap van TOW.
Tennissen in competitieverband
Op ieder niveau kan er in wedstrijdverband gespeeld worden. Of u nu een beginnende of ervaren speler bent, we hebben voor iedereen
geschikte tegenstanders. Er wordt in verschillende
poules gespeeld, zodat u altijd tegen personen

speelt die min of meer hetzelfde niveau hebben
als u. Als u meedoet, speelt u gemiddeld 1 wedstrijd per week.
U kunt zich voor 31 december inschrijven voor de
enkel competitie, de dubbelcompetitie (dame/
dame of heer/heer) en/of voor de mixcompetitie
(dame/heer). De competitie start rond maart en
eindigt rond oktober. De competitievormen worden na elkaar gespeeld.
De wedstrijden worden gespeeld op baan 1 en 2,
in de weekenden en ’s avonds vanaf 18.00 uur.
U kunt zich opgeven voor de competitie bij de
Wedstrijd Commissie.
Toss
Iedere vrijdagavond (van 19.00 - ± 22.00 uur)
wordt er een toss-avond gehouden. Hierbij is
iedereen vanaf 16 jaar van harte welkom!
Er worden partijen gespeeld van 25 minuten,
waarbij u telkens wordt ingedeeld bij andere medespelers. Na iedere wedstrijd wordt er opnieuw
geloot zodat het u vrij staat te stoppen wanneer u
wilt. Als u later komt dan 19.00 uur, dan is dat
geen probleem, u stapt gewoon later in.
Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Jeugd
Ook jeugdspelers kunnen een baan reserveren
met hun pas. De jeugdtijden zijn maandag-, dinsdag-, donderdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur
(banen 1 en 2) en op woensdagmiddag van
14.00 tot 18.00 uur (baan 1, 2 en 3).
Op woensdag- en zaterdagmiddag worden er
competitiewedstrijden gespeeld voor de jeugd
(met uitzondering van de vakanties). De banen 1
en 2 zijn hiervoor geblokkeerd en kunnen niet gereserveerd worden.
Uiteraard kunnen de kinderen ook les nemen en
competitie spelen.
Als er geen vaste kantinedienst is, verzoeken we
ouders mee te komen naar de baan als kinderen
vrij willen tennissen, ze mogen namelijk alleen ten-

nissen onder toezicht van een volwassene.
Als er een vaste kantinedienst is mogen de kinderen zelf naar de baan komen. In het jaar dat de
kinderen 16 worden (peildatum 1 januari) worden
ze automatisch ingedeeld bij de senioren. Meer
weten over de jeugd? Neem dan contact op met
de commissie Jeugdzaken.
Toernooien
Regelmatig worden er (open) toernooien georganiseerd. Voor de jeugd en senioren en een aantal
gezamenlijk. Hiervan wordt melding gemaakt op
het prikbord, via de mail, de website, Facebook
en middels publicatie in weekblad de Terschellinger. Heeft u zin om mee te doen? Geef u dan op
in de kantine of neem contact op met de commissie Toernooien Senioren.
Tennis Open Kampioenschappen
Eens per jaar worden de Terschellinger Open
Kampioenschappen (TOK) georganiseerd. Hieraan doen ook veel spelers van de wal mee. Het is
een groots opgezet toernooi op hoog niveau. Erg
leuk om naar te kijken en de sfeer te proeven.
Dit toernooi vindt plaats in de zomer.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de TOK Commissie.
In en om het park
Het tenniscomplex en de kantine hebben geregeld
onderhoud nodig. Twee maal per jaar wordt er een
“klussendag” georganiseerd. Ook tussentijds houden we het complex netjes, zodat alles in goede
staat verkeerd. Wilt u ook eens wat extra’s doen
voor het onderhoud, dan kunt u contact opnemen
met commissie Parkbeheer. Alle hulp is welkom!
Kantinediensten
Tijdens het seizoen is er overdag een vaste kantinedienst. ’s Avonds en in de weekenden wordt de
kantine bemand door leden. Ieder lid is verplicht
2 maal per seizoen een kantinedienst te draaien.

