
 

Wie, wat, waar?  
Tennisvereniging Overhout | Tennis & Squash Overhout | Basic-Tennis | Spaarne Tennis….  

snap jij het nog?  

 

Op het park zijn 4 partijen werkzaam: 

 

1. Tennis & Squash (TS) Overhout is eigenaar van het gehele park, eigenaar Eva 

Korswagen 

2. Tennis Vereniging (TV) Overhout huurt banen van TS Overhout en organiseert de             

activiteiten/competities  

3. Tennisschool Basic-Tennis verzorgt de senioren tennislessen, contactpersoon Richard 

Bitter 

4. Spaarne Tennis verzorgt voor de vereniging de junior tennislessen, contactpersoon Hans 

Korporaal 

 

Junior all-in lidmaatschap 

Het all-in lidmaatschap zegt het al eigenlijk; alle elementen om lekker te tennissen bij TV Overhout.  

- 30 lessen per jaarlidmaatschap of 15 lessen per zomerlidmaatschap 

- Deelname aan de inlooptraining 

- Deelname aan Tenniskids competitie 

- Vrijspelen op werkdagen t/m 19:00uur, in het weekend buiten de competitiedagen 

- Deelname aan activiteiten georganiseerd door de jeugdcommissie 

 

De Jeugdcommissie 

TV Overhout heeft een Jeugdcommissie. De Jeugdcommissie organiseert verschillende toernooien 

en activiteiten. Ook kan je met je vragen bij ze terecht op jeugd@tsoverhout.nl. 

Ze kunnen altijd hulp gebruiken en het is daarom fijn als er ouders zijn die incidenteel kunnen 

helpen. Ook is er de mogelijkheid om naast de activiteiten van de jeugdcommissie als ouder het 

initiatief te nemen om een toernooi te organiseren. Hier ligt een draaiboek voor klaar! 

 

Vrijspelen 
Alle jeugdleden hebben een All-in lidmaatschap. Dit lidmaatschap bestaat uit: tennisles verzorgd 

door Spaarne Tennis, vrijspelen op ma t/m vr van 9.00 - 18.00 uur en weekenden buiten de 

competities om en deelname aan activiteiten en toernooien die worden georganiseerd door TV 

Overhout.  

Wil je graag eens tennissen met een vriendje of vriendinnetje of iemand die geen lid is van onze 

vereniging? Dat kan! De kosten voor de introducé zijn € 5,-. Dit kan vooraf voldaan worden aan de 

bar. 

 

Toernooien 

Wanneer de jeugdcommissie een toernooi organiseert informeren zij je via de mail en de KNLTB 

ClubApp. Er zijn aan deze toernooien geen kosten verbonden voor onze jeugdleden. 

 

Zorg dus dat je de KNLTB ClubApp download als ouder/verzorger! 

 

mailto:jeugd@tsoverhout.nl


 

Competitie 

voor- en najaarscompetitie  

In het voor- en najaar organiseert de KNLTB de voor- en najaarscompetitie. Hiervoor moet je je 

altijd vroeg aanmelden. De KNLTB organiseert deze competitiedagen. Je ontvangt van TV 

Overhout op tijd een mail zodat je je bij de jeugdcommissie hiervoor aan kunt melden. De trainers 

kijken dan samen met de Jeugdcommissie naar de indeling van de teams en geven dit door aan 

de KNLTB. Zodra de competitie start word je met je team in een app-groep geplaatst en moet je 

het verder zelf oppakken.  

Op de site van de KNLTB kan je vinden wanneer en waar je speelt. LET OP: wanneer je mee doet, 

doe je mee als team. Je moet dus met het minimum aantal personen komen dat bij jou 

competitiekleur hoort. Heb je niet voldoende spelers overleg dan met andere teams/bekenden of 

zij kunnen invallen. Deze verantwoordelijkheid ligt dus bij jouw team. Er zijn aan deze competitie 

geen kosten verbonden. 

 

 

Haarlems Zomer- en wintercircuit 

Naast de competitive van de KNLTB bestaat ook het Haarlems Zomer- of winter jeugdcircuit. Dit 

wordt georganiseerd door Tennis Netwerk Haarlem. Je geeft je hier op als team. Communicatie en 

betaling hiervan gaat via de organisatoren van dit circuit. Ook hier geldt dat je zelf verantwoordelijk 

bent voor je aanwezigheid. Aan dit circuit zijn wèl kosten verbonden. 


