Hé jij daar! Wil jij meer weten over tennis?
Tennis
Tennis is een superleuke sport! Je kan met 5 á 6 jaar al beginnen. Bij
tennis zijn er verschillende mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld aan
diverse wedstrijdvormen meedoen, zoals single (individueel) of
(gemengd)dubbel. Ook kan je in teamverband competitie spelen. Maar
het mooiste is wel dat je vrij kan spelen met een tennismaatje wanneer
jij dat wilt. Gewoon lekker samen een balletje slaan. En om het goed te
leren, kan je tennisles nemen. Je kiest bij tennis zelf wat je leuk vindt,
dus voor ieder wat wils. En je kan het hele jaar buiten tennissen, er is
geen winterstop!
Tennis voor de jeugd is ingedeeld in 4 kleur-categorieën, zodat je tennist op een manier die
bij je leeftijd past. Bij elke kleur horen speciale ballen, rackets op maat, andere spelregels en
een aangepast tennisveld. Voor meer info, kijk op www.tenniskids.nl.
=

Rood = 6-9 jaar (plezier hebben op mini-veld)
Oranje = 8-11 jaar (korte wedstrijdjes op ¾ baan)
Groen = 10-12 jaar (langere wedstrijdjes en gebruik van de hele baan)
Geel = vanaf 11/12 jaar (normale spelregels en ballen)

Maak Kennis Met Tennis
Als je interesse hebt in tennis, dan kan je op Overwaard bij Bas Tennis Academy (Bas-ta)
tennisles nemen. Bas-ta heeft een speciaal pakket voor
starters: Maak Kennis Met Tennis. Hierbij krijg je een
gratis tennisracket. Het gaat om een halfjaarprogramma
van 17 lessen. Dit pakket kost € 149,95 (vooruit te
betalen). De les is 1x per week, behalve in de
schoolvakanties. En je kan zelf aangeven op welke dag je wil lessen.
Bas-ta start 2x per jaar een nieuwe serie lessen, in april (zomerseizoen) en in oktober
(winterseizoen). Als je tussendoor wil starten, kan dat in overleg soms ook nog wel.
Na afloop van de Maak Kennis Met Tennis periode kan je je inschrijven voor het normale
lesprogramma. Het is gebruikelijk dat kinderen een aantal jaren les nemen.
Meer info over Bas-ta en het inschrijfformulier kun je vinden op www.bas-ta.nl.

Lid worden van Overwaard
Het is verplicht om, in combinatie met tennisles van Bas-ta, lid te worden van
Overwaard. Want behalve tennisles is er op Overwaard nog meer te doen. Je
kan vrij komen spelen met een tennismaatje (of je vader/moeder, als die ook lid
is), of je kan meedoen aan één van de activiteiten op onze club of bij clubs in de
omgeving. Zo maak je optimaal gebruik van alle mogelijkheden van tennis. Door
lid te worden van Overwaard word je ook automatisch lid van de tennisbond
(KNLTB).

Activiteiten
Het lidmaatschap van Overwaard biedt (naast het vrij spelen) een keuze aan activiteiten:
 Iedere 3 weken op zondagochtend Tenniskids (rood-oranje) op Overwaard of andere
club in de omgeving.
 2/3x per jaar gezelligheidstoernooitjes op Overwaard (alle jeugd).
 Jeugdtoernooi in de herfstvakantie (alle jeugd) op Overwaard.
 Competitie op zaterdag/zondag in teamverband voor categorie geel in voorjaar/najaar
op Overwaard of andere club in de omgeving. Competitie voor de categorie groen op
woensdagmiddag.
 Diverse toernooitjes op andere clubs (alle jeugd). Met name in het zomerseizoen is er
elke maand wel ergens een toernooi in de omgeving waar je aan mee kan doen.

Kosten lidmaatschap
GTC Overwaard
Jaarlidmaatschap (jan-dec)
Lid worden na 1 juli
Inschrijfgeld

5-12 jaar
€ 60
€ 30
€ 15

13-17 jaar
€ 100
€ 50
€ 15

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar (vooruit te betalen, dus niet per maand).
Voor de duidelijkheid: tennisles betaal je aan Bas-ta en je lidmaatschap betaal je aan
Overwaard. En soms wordt er een extra bijdrage voor een activiteit gevraagd.
Meer info over Overwaard en het inschrijfformulier kun je vinden op www.overwaard.nl.

Als je nog twijfelt…
Als je niet zeker weet of tennis wat voor je is, bestaat er de mogelijkheid om eerst een serie
van 6 kennismakingslessen te volgen bij Bas-ta (met gratis racket), zonder direct lid te
worden van Overwaard. De 6 lessen kosten in totaal € 79,95. Daarna beslis je dan of je
verder wilt gaan met tennis. Zo ja, dan kun je verlengen met 8 lessen voor € 85,00. En dan
word je ook lid van Overwaard. Nadeel is wel dat je relatief duurder uit bent en dat je -totdat
je lid bent- geen gebruik mag maken van het vrij spelen of van de diverse activiteiten.
Wat heb je nodig?
Om te tennissen heb je een racket, ballen en sportschoenen nodig (bijvoorbeeld
gymschoenen of tennisschoenen, geen hardloopschoenen). Starters bij Bas-ta krijgen een
gratis racket, zodat je deze niet meteen aan hoeft te schaffen. Bij de diverse activiteiten op
Overwaard (en de andere clubs) en tijdens de lessen van Bas-ta wordt er voor de ballen
gezorgd. Maar als je vrij wilt spelen, heb je je eigen ballen nodig.

Heb je vragen?
Als je vragen hebt of graag meer wilt weten, kun je een email met je gegevens
(naam + telefoonnummer) sturen naar de jeugdcommissie van Overwaard. Dan
word je persoonlijk teruggebeld. Email: jc@overwaard.nl.

Wij hopen je binnenkort te verwelkomen op Overwaard!
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