
Wie, wat en waar….   

 

Welkom bij TV Overhout! 

 
Deze introductie is opgesteld om jou als nieuw lid van de tennisvereniging Overhout te 
verwelkomen en met jou de belangrijkste zaken te delen. Bij vragen kan je altijd contact 
opnemen met iemand van het bestuur of één van de commissieleden. Wij wensen je veel 
tennisplezier toe en hopen dat je vaak op de club te zien. 
 
Met vriendelijke tennisgroet, 
 
Het bestuur van T.V. Overhout 
  
Nieuw leden en lidmaatschap 
Iedereen is van harte welkom om lid te worden van TV Overhout.  

Voor kinderen geldt dat ze lid kunnen worden in het jaar dat ze 6 worden.  
Een volledig overzicht van de contributie vind je onder Tennis > Lidmaatschappen op de 
website tsoverhout.nl 
 
• Jeugd van 6 t/m 17 jaar heeft 1 uur tennistraining (15 lessen) in de contributie per seizoen 

en mag doordeweeks dagelijks vrijspelen tot 18.00 uur! 

• Alle overige leden betalen contributie exclusief training en kunnen onbeperkt vrijspelen 
voor de duur van hun lidmaatschap 

• Bekijk het de Algemene Voorwaarden, Huishoudelijk Reglement en Notariële akte HIER 
 

Bestuur en Organisatie 

BESTUUR 
• Robert-Jan Baars – Voorzitter – voorzitter@tsoverhout.nl 

• Jacob Verloop – Penningmeester - penningmeester@tsoverhout.nl 

• Lars Mulders – Secretaris – secretaris@tsoverhout.nl 
 

COMPETITIE EN  TOERNOOICOMMISSIE 
• Lars Mulders – wedstrijd@tsoverhout.nl 

• Eva Korswagen-Blok – wedstrijd@tsoverhout.nl 

 

JEUGDCOMMISSIE 
Katinka Warmelink en Suzanne Holstein – jeugd@tsoverhout.nl 
 
Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers die ons assisteren bij de organisatie van de 
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verschillende activiteiten en evenementen. 
  
Openingstijden park 

Tennis & Squash Overhout is gedurende het gehele jaar open. Er kan door leden worden 
gespeeld van 09.00-23.00 uur doordeweeks, zaterdag van 09.00-20.00 en zondag van 09.00-
18.00 uur (in de winter op zondag tot 17.00 uur). Het park beschikt over 15 buitenbanen en 
4 indoor tapijtbanen en 5 squashbanen.  
 
Er zijn in de zomermaanden 6 buitenbanen beschikbaar voor de leden van TV Overhout. In 
de winter is het aantal buitenbanen afhankelijk van het aantal leden van de vereniging. De 
beschikbare banen kun je vinden op het digitale afhangbord binnen in de barruimte. De 
regel is dat er altijd wordt afgehangen. Pas vergeten? Aan de bar zijn leenpassen, die altijd 
teruggegeven dienen te worden na het afhangen. 
 
Met de nationale feestdagen zijn er aangepaste sluitingstijden. Deze worden op de website 
tsoverhout.nl en in de bar gecommuniceerd. De vereniging heeft tevens een eigen prikbord. 
Deze hangt tegenover de dames tenniskleedkamers. 
 
BASIC-Tennis 

BASIC-Tennis (o.l.v. Richard Bitter) verzorgt de trainingen op Tennis & Squash Overhout. De 
jeugdlessen worden door de tennisschool buiten georganiseerd, maar vallen onder de 
verantwoording van de vereniging. Jeugdleden betalen contributie inclusief jeugdlessen. Dit 
zijn 15 lessen per seizoen. De trainers zijn: 
 
• Richard Bitter – info@basic-tennis.nl 

• Hans Korporaal 

• Jesse Bernardus 

Inschrijven voor de training gebeurt via tsoverhout.nl (inschrijven voor jeugdlidmaatschap en 
lessen gaat apart). Alle jeugdleden worden door de tennisschool ingedeeld naar 
beschikbaarheid. 

Er zijn 15 lesweken. In de vakanties worden geen lessen gegeven. Het lesrooster wordt bij 
aanvang bekend gemaakt door BASIC-tennis. 

Voor de senioren (18+) is het mogelijk om privé, groeps- of clubtraining te volgen. Dit kan 
aangevraagd worden via tsoverhout.nl. Informatie over de tarieven kun je vinden 
op: tsoverhout.nl. 
 

Clubactiviteiten en evenementen 
Jeugd competitie 

Voor de jeugd bestaan er verschillende competitie vormen. Als je competitie speelt kan je 
maar aan 1 competitie meedoen (de trainers in overleg met de club delen de kinderen in): 
 
• Tenniskids Woldtour Rood (mini) en Oranje (driekwart) voor de jongste jeugd van 6 t/m 11 

jaar. Op de eerste zondag van iedere maand (maart t/m november) 



• Tenniskids Groen (hele baan met groene stip bal) voor 10 t/m 12 jaar. Op 
woensdagmiddag in het voorjaar (april en mei) en in het najaar (oktober, november). 

• ZomerJeugdcircuit  
Als je geen Voorjaarscompetitie speelt kun je in juni op zaterdagmiddag wedstrijden 
spelen. Tijdens het Haarlems ZomerJeugdCircuit neem je het op tegen 
leeftijdgenoten van je eigen niveau. De wedstrijden zijn op zaterdagmiddag op een 
tennispark in de regio Haarlem.  

• WinterJeugdcircuit  
Dit is een competitie voor kinderen t/m 17 jaar. Tijdens het Haarlems 
WinterJeugdCircuit neem je het op tegen leeftijdgenoten van je eigen niveau. De 
wedstrijden zijn op zaterdagmiddag of op zondag bij een tennishal bij jou in de buurt. 
Er wordt gespeeld tijdens 9 weekenden, dat wil zeggen 4 maal voor de kerstvakantie 
en de andere 5 wedstrijden worden na de kerstvakantie gespeeld. Alle wedstrijden 
zijn tussen 13.00 – 20.00 uur. 

Oranje speelt 5 wedstrijden ( 4 maal enkelspel 1 maal dubbelspel) en groen en geel 
spelen 2 enkelspelen en 1 dubbelspel. De wedstrijden worden aaneensluitend 
gespeeld. 

• Vrijdagmiddag competitie vanaf 11 jaar. Wordt gespeeld in het voorjaar (april, mei en juni) 

• Zondagcompetitie voor de betere jeugdspelers van 12 jaar en ouder. In het voorjaar (april, 
mei en juni) en najaar (oktober en november) 
 

Seniorencompetitie: 
• Dinsdag (DD), donderdag (DD), vrijdag, zaterdag of zondagcompetitie in het voorjaar (VJC) 

• Veteranen zomercompetitie (Zomer) 

• Vrijdag, zaterdag of zondagcompetitie in het najaar (NJC) 

• Zaterdag of zondagcompetitie Regio Winter Buiten Competitie (RWBC) 
 

De jeugd kan aan verschillende (club) toernooien meedoen gedurende het seizoen. 
• Ouder-Kindtoernooi  – Super gezellig om samen met papa, mama of opa/oma 

• Jeugd clubkampioenschappen – voor alle jeugd t/m 17 jaar 

 
Voor de senioren worden de volgende toernooien georganiseerd: 
• Openingstoernooi 1e weekend april 

• Dubbel Open toernooi in maart (week 12) 

• Overhout Open toernooi in augustus (week 34) 

• Men’s Night 

• Ladies day 

• Ouder-kindtoernooi 

• En andere evenementen 



 

 
Toss: 
De toss vind iedere maandagavond plaats voor senioren. Inloop is vanaf 19:00 uur. De toss is 
voor alle speelsterktes! Ook nieuwe en beginnende leden zijn van harte welkom. Tijdens elke 
toss zal er iemand aanwezig zijn van de club die de indeling verzorgt! Op deze avond moet je 
je pasje inleveren en zal je (zoveel mogelijk) worden ingedeeld op speelsterkte. De toss 
wordt afhankelijk van het aantal deelnemers gespeeld op baan 4, 5 en 6. 

 Een aantal parkregels: 
De groundsman bepaalt of er gespeeld kan worden of niet. Hij bepaalt tevens wanneer je 
van de baan moet bij bepaalde weersomstandigheden. Verder zal hij letten op: 
• Met geschikte tennisschoenen de baan op 

• Na het spelen de banen altijd slepen, ook bij onderbreking door regen even slepen 

• De banen worden gesproeid als het nodig is 

• Laat geen rommel op de baan achter 

• Er geldt een rookverbod in het clubhuis, toiletten en kleedkamers 

 

Afhangreglement: 

1. Het spelen op de banen gaat volgens een afhangsysteem. Men kan voor een periode 
van een kwartier per speler een baan reserveren op het afhangbord voor de 
gewenste tijd met inachtneming van het hieronder bepaalde. Dit betekent dat twee 
spelers samen een half uur kunnen afhangen en drie/vier spelers voor drie kwartier.  

2. Gerechtigd tot spelen is ieder lid met een geldige (KNLTB)clubpas. 

3. Gerechtigd tot spelen is een lid, dat zijn pasje op het afhangbord heeft gehangen 
voor een bepaalde periode. 

4. Wanneer men afhangt voor een baan, dienen op het tijdstip, waarop de 
afhangperiode ingaat, alle spelers op de baan aanwezig te zijn om te spelen. Zo niet, 
dan vervalt voor de betrokkenen de door hen afhangen periode. 

5. Iemand, die heeft afgehangen, dient het park tussen het moment van afhangenen 
spelen niet te verlaten. 

6. Spelers mogen na de afgehangen periode doorspelen, als de baan niet door andere 
spelers is afgehangen. Indien men wordt afgehangen moeten de afgehangen spelers 
de baan slepen en mogen zij niet op dezelfde tijd een andere baan afhangen doch 
dienen een kwartier rust in acht te nemen. 

7. Het afhangen van een baan dient te geschieden door minimaal twee leden. 

8. Als men een baan afhangt, neemt men in de eerste plaats die baan, waarop twee 
leden spelen, vervolgens reserveerd men in principe die baan, waarop het langst 
wordt gespeeld. In de avonduren doet het systeem dit automatisch. 

9. Indien alle banen worden bespeeld, dient men zoveel mogelijk “dubbels” te spelen. 



10. Bestuursleden/Parkbeheerder zijn bij niet naleven van dit reglement gemachtigd de 
betrokkene een waarschuwing te geven. Bij herhaalde overtreding zal dit worden 
aangemerkt als wangedrag, zulks in de zin van het Huishoudelijk Reglement. De pas 
wordt dan geblokkeerd. 

11. Het Bestuur behoudt zich het recht voor om voor speciale gelegenheden banen te 
reserveren op het digitale afhangbord. 

12. De KNLTB pas blijft voortdurend in uw eigen bezit. Bij zoekraken wordt het pasje 
tegen betaling van € 15,00 opnieuw aangemaakt (dit gaat via de ledenadministratie). 
 

Introductiereglement 

Alle leden en zomerleden kunnen maximaal 4 maal per seizoen een niet-lid introduceren. Elk 
niet-lid kan maximaal 2 maal per seizoen geïntroduceerd worden. Op elke introducé is het 
baanreglement van toepassing. Het introductie tarief voor een senior + jeugd introducé(e) is  
€ 5,00 (per dag). Het introductietarief kan worden voldaan aan de bar. 
 
Introductie is alleen mogelijk: 
• Als de banen niet voor clubactiviteiten in gebruik zijn 

• Buiten de competitie 

Opzeggen 
Jeugd en senioren zijn allen lid van de tennisvereniging Overhout. Lidmaatschappen dienen 
voor 1 december opgezegd te worden voor het aankomende seizoen dat loopt van 1 april 
t/m 30 oktober of van 1 april t/m 31 maart.  


