Welkom bij T.C. de Rhijenhof
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Welkom bij tennisclub de Rhijenhof (TCR). We vinden het fijn je
als nieuw lid te begroeten en we hopen dat je dit eerste jaar, en
hopelijk vele jaren erna, veel tennisplezier beleeft op het park.
We hebben deze brochure samengesteld zodat je snel wegwijs
bent op de vereniging en je je draai kan vinden op en om de
baan.

Je vindt in deze brochure onder andere informatie over het park,
tennislessen, activiteiten en hoe je andere leden snel kan leren
kennen. Voor meer actuele informatie over activiteiten en andere
zaken kan je terecht op de website van de TCR
(www.tcrhijenhof.nl).

De Club
Tennisclub de Rhijenhof is opgericht in 2000. Hiervoor werd op
het sportpark al jaren getennist.

Het park
Op het park zijn 8 verlichte en 6
onverlichte gravel tennisbanen.
Hiernaast zijn er drie hallen met elk 4
hardcourt binnenbanen. Tevens is er
een oefenmuurtje.
De buitenbanen zijn van 1 april tot 1
december open.

Heb je na het lezen van deze brochure of het bezoeken van de
website nog vragen, schroom niet contact op te nemen met één
van de bestuursleden. Veel communicatie over activiteiten vindt
plaats via de KNLTB.ClubApp. Na de inschrijving ontvang je een
uitnodiging en wachtwoord om in te loggen in de ClubApp.
Mocht je na 2 weken nog geen mail hebben ontvangen neem dan
even contact op met het secretariaat.
(ledenadministratie@tcrhijenhof.nl).

Binnenbanen kunnen tegen een vast tarief gehuurd worden van
het sportpark. Overdag en in het weekend geldt een speciaal
tarief voor leden van de club.

Het bestuur December 2020.

De brasserie straalt een gezellige sfeer uit. Bij de brasserie zijn
behalve (alcoholische) dranken ook een uitgebreide lunch of
diner verkrijgbaar.

De Brasserie
De brasserie maakt geen onderdeel uit van de club. De brasserie
wordt verpacht door het Sportpark. Op dit moment is Jeffrey de
Kruif de pachter.

Tijdens de competitiewedstrijden zijn er altijd speciale
aanbiedingen. De openingstijden van de brasserie staan vermeld
op de website.

Ledenpas (KNLTB)
Als je lid wordt, meldt de vereniging je aan bij de KNLTB. Indien je
voor februari lid wordt en op tijd je contributie hebt voldaan dan
krijg je de KNLTB-ledenpas voor aanvang van het nieuwe
tennisseizoen. Je kan de pas ophalen tijdens kantooruren op het
sportpark.
Leden die zich later
aanmelden en dus later
hun pas krijgen, kunnen
bij de ledenadministratie
een verzoek indienen voor
een tijdelijke ledenpas die
nodig is voor het afhangen
van de banen.

Baan afhangen
Bij TCR wordt gewerkt met een eenvoudig te bedienen digitaal
afhangsysteem. Je vindt dit afhangbord in de gang tegenover de
shop. Je haalt de
KNLTB-ledenpas
door de kaartlezer,
kiest een baan en
de baan is
afgehangen.

Mede vanwege corona is het mogelijk om via de website en/of
KNLTB.ClubApp een baan te reserveren. Je dient hier in te loggen
met je bonds en/of clubnummer en het wachtwoord dat je na
aanvang van je lidmaatschap krijgt toegezonden.

De KNLTB ledenpas is meerdere jaren geldig, bewaar deze dus
goed.

Als je gaat enkelen of dubbelen dan mag je 45 minuten spelen.
Hierna dien je de baan opnieuw af te hangen via het afhangbord.

Wanneer kan je spelen

Andere leden leren kennen

In principe gaan de gravelbanen open op 1 april. Er kan gespeeld
worden tot 1 december. De buitenbanen zijn in de periode 1 april
t/m 1 oktober geopend op maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot
23:00 uur en zaterdag en zondag van 09:00 uur tot 18:00 uur.

Bij aanvang van het nieuwe seizoen wordt er een open dag
georganiseerd. Als het weer mee zit kan er ook getennist worden.

In de maanden oktober en november zijn de buitenbanen
geopend van 09:00 uur tot 22:00 uur en zaterdag en zondag van
09:00 uur tot 18:00 uur.
Vrijdagavond tijdens de voorjaar- en najaarscompetitie is het erg
druk op het park. Er zijn dan maximaal 2 buitenbanen
beschikbaar om vrij te spelen.
Tijdens de winterperiode kan er binnen in de hal een baan
gehuurd worden. Deze kosten zijn niet in de contributie
meegenomen. De banen dienen apart gereserveerd te worden
via de receptie van het sportpark. Tijdens de daluren (09:00 uur
tot 18:00 uur) wordt een speciale kortig aangeboden aan leden
van de club.

Tijdens en na het spelen
De banen mogen alleen betreden worden met (outdoor gravel)
tennisschoenen en gepaste tenniskleding. Na het tennissen dien
je de baan te vegen op de aangegeven wijze (bordje bij elke
baan). Dit doe je uiteraad alleen als het droog is. Zodra het regent
niet slepen! Op de baan bevinden zich ook kleine vegertjes om de
lijnen schoon te maken.

Op maandag (11:00 uur), woensdag (11:00 uur) en
vrijdagochtend (10:00 uur) wordt er een toss (rackettrekken)
georganiseerd. Je speelt dan diverse keren met wisselende
medespelers en tegenstanders. Een leuke en snelle manier om
andere leden te leren kennen.
Een andere mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen is
om mee te doen met de competitie en diverse toernooien die
gedurende het jaar georganiseerd worden. Houd de website en
ClubApp in de gaten voor de inschrijfperiode.
Vanuit de activiteitencommissie wordt ook de laddercompetitie
georganiseerd. Van half april tot eind september kan er wekelijks
of tweewekelijks ingeschreven worden voor een ladderwedstrijd.
De volgende ladders zijn beschikbaar:
-

Heren singelladder;
Dames singelladder;
Dames dubbelladder;
Mix ladder;
Jeugd singelladder.

Je kan je via de website of ClubApp inschrijven voor deelname
aan de ladder. Op de website wordt uitleg gegeven hoe de
ladder werkt.

Introduceren
Wil je een keer tennissen met iemand die geen lid is van de
TCR dan mag je maximaal drie keer per jaar een introducé
uitnodigen (kosten € 7,00) . Na het invullen van de
introducégegevens kan een baan afgehangen worden. Een
introducee kan alleen aangemeld worden bij de receptie of de
brasserie.

Burgersdijk tennis
Tennisschool Burgersdijk verzorgt al sinds jaar en dag de
tennislessen bij het sportpark. Zij streven naar een
niveauverbetering voor zowel de recreant als prestatieve
leerlingen door middel van technische, tactische, conditionele
en mentale trainingen.
Bij Burgersdijk tennis kan je zowel terecht in de zomer
(buiten) als in de winter (binnen). De mogelijkheid bestaat om
privéles of een groepsles te nemen.
Kijk op de website: www.burgersdijktennis.nl voor meer
informatie.

TCR activiteiten
Elk jaar worden er diverse activiteiten georganiseerd voor
zowel jeugdleden als seniorleden. De activiteiten, waaronder
clubkampioenschappen, open dag, indoortoernooien,
klaverjas, pubkwis en open toernooi (georganiseerd door het
sportpark) staan op de activiteitenkalender op de website en
in de ClubApp. Houd de website en ClubApp goed in de gaten

voor de activiteiten die gedurende het seizoen gaan
plaatsvinden.

Competitie spelen
Elk jaar in april start de KNLTB voorjaarscompetitie. En in
september begint de najaarsompetitie. Beide competities
duren 7 weken. Er wordt op diverse dagen en op diverse
niveaus gespeeld. Op vrijdag wordt vooral door de
damesteams gespeeld, op zaterdag de heren en damesteams
en op zondag heren, dames en jeugdteams.
Heb je interesse om competitie te spelen, houd dan de
website en ClubApp in de gaten voor de inschrijftermijnen. Op
de competitiedagen is er voor vrij spelen minder plaats. Maar
het is altijd leuk om te komen kijken en aan te moedigen. De
precieze data kun je op de site vinden.

Tenniskids
Tenniskids is het KNLTB tennisprogramma voor kinderen tot
12 jaar. Met speciale ballen, rackets, banen en oefeningen
leert zelfs de jongste jeugd de sport razendsnel te spelen.
Kinderen worden 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
fysieke, maar ook voor sociale vaardigheden.
Plezier en samenspel daar draait het om bij tenniskids.
De jeugdcommissie nodigt de kinderen via een e-mail uit om
deel te nemen aan competitie rood en oranje. Hetzelfde geldt

voor de oudere jeugd, de groene en gele competitie. Ook
hiervoor worden de jeugdleden persoonlijk uitgenodigd.

Vrijwilligers
TCR is een vereniging voor leden en door leden. De club heeft
een aantal vrijwilligers die helpen met o.a. de competitie,
activiteiten, jeugd en het organiseren van activiteiten en
toernooien. De TCR stelt dat zeer op prijs en organiseert als
dank een leuke happening voor de vrijwilligers. We kunnen
echter nog veel meer vrijwilligers gebruiken, meld je daarom
aan bij één van de bestuurs- of commissieleden en vraag naar
de mogelijkheden.

Technische commissie (TC)
De TC houdt zich bezig met de ontwikkeling van (jeugd)
spelersen de competitieindeling.
Jeugdcommissie (JC)
De jeugdcommisie regelt alle zaken aangaande jeugdleden
van de club. Voor de KNLTB voorjaars- en najaarscompetitie
(Tenniskids en jeugdcompetitie) verzorgt de JC de indeling
van de junioren competitieteams. Jaarlijkse activiteiten zijn
onder andere: ouder en kindtoernooi, survivalweekend,
Pietentoernooi, nieuwjaarstoernooi, clubkampioenschappen
jeugd.
Activiteitencommissie (AC)

Bestuur
Als bestuur zijn we veel bezig met de dagelijkse gang van
zaken om de TCR zo goed mogelijk te laten functioneren.
Hiernaast besteden we regelmatig aandacht aan de toekomst
bijvoorbeeld door het schrijven van een beleidsplan en
brainstormsessies.
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Technische zaken:
Algemene zaken:

Commissies

Zaid Ramjankhan
Inele Truyts
Wim van Aalst
Daniel Spaans
Wim Witteman

voorzitter@tcrhijenhof.nl
secretaris@tcrhijenhof.nl
penningmeester@tcrhijenhof.nl
technischezaken@tcrhijenhof.nl
algemenezaken@tcrhijenhof.nl

De AC houdt zich vooral bezig met het organiseren van
toernooien, feestavonden, klaverjas en pubkwis en de
laddercompetitie.
Jaarlijks wordt een agenda opgesteld die via de website en
ClubApp gepresenteerd wordt.

Overige commissisies
Naast bovengenoemde commissies zijn vrijwilligers binnen
TCR actief in:
•
•
•
•

Pr-Communicatie
Website en Nieuwsbrief
Kascontrolecommissie
Sponsorcommissie

