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Zomer Challenge Tennis 

 

De Zuidlaarder Tennis Club (ZTC) heeft de volgende aanbieding: 

 

 

Een goede manier om met deze sport kennis te maken en in vorm te blijven voor 

het volgende sport seizoen. 

 

Zie ook: https://www.zuidlaardertennisclub.nl/news/133921/ZTC-Zomer-Challenge. 

 

Deze aanbieding is incl. een KNLTB lidmaatschap zodat iedere deelnemer een officiële KNLTB ledenpas 

ontvangt. Hiermee heeft de deelnemer toegang tot het digitale afhangbord en de clubapp om banen 

te reserveren. Tevens is de deelnemer verzekerd via de standaard KNLTB verzekering.  

Dit lidmaatschap biedt tevens de mogelijkheid om aan clubactiviteiten mee te doen in de betreffende 

periode, zoals toss of toernooien. 

 

Deelname aan het clubkampioenschap eind augustus wordt mogelijk gemaakt in een specifieke 

categorie voor de deelnemers aan de zomer challenge (indien mogelijk). 

 

LET OP: 

DOOR DE CORONA REGELS ZIJN ER IN 2020 VOORALSNOG GEEN CLUB ACTIVITEITEN MOGELIJK 

  

Zomer Challenge incl. les/training 

Senioren vanaf 18 jaar : €59,-- pp 

Jeugd t/m 17 jaar  : €49,-- pp 

Spelen in juni t/m september 2020. En deelname aan 4 tennislessen die verzorgd worden door 

gecertificeerde trainers van onze tennisschool Future Tennis. Hierdoor leer je een aantal 

basisvaardigheden van het tennisspel om nog beter voor de dag te komen. 

Deelname aan georganiseerde activiteiten is tevens mogelijk zoals toss, clubkampioenschappen, 

jeugdtraining op vrijdag, e.d. Competitiespelen is niet mogelijk. 

Aanmelden voor 15 juni 2020. 

https://www.zuidlaardertennisclub.nl/news/133921/ZTC-Zomer-Challenge
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Voorwaarden: 

• Tennisschoenen verplicht (grof profiel is niet toegestaan). 

• Je speelt tennis met inachtneming van het baanreglement. 

• Je kunt alleen tennissen met een reservering in het afhangbord middels de KNLTB ledenpas. 

Baanreservering is verplicht via de KNLTB Clubapp of direct bij het afhangbord.  

• Het lidmaatschap wordt gedurende de genoemde 3 maanden geactiveerd door ZTC. Ieder 

seizoen wordt het lidmaatschap geactiveerd op aangeven van de deelnemer. 

• Training/les is alleen mogelijk indien je gebruik maakt van betreffende lidmaatschap. 

• Deelname aan competitie is niet mogelijk. 

• Het lidmaatschap wordt automatisch per 30/9/2020 stopgezet. 

 

Aanmelden kan via de website door het formulier in te vullen en te versturen:  

https://www.zuidlaardertennisclub.nl/form/9924/Aanmeldformulier-Zomer-Challenge 

Daarnaast is van belang dat je je pasfoto nog opstuurt t.b.v. de clubpas. Deze pasfoto (o.v.v. je naam) 

kun je mailen naar leden@zuidlaardertennisclub.nl. 

Je kunt je ook als groep aanmelden voor de training Future Tennis. Geef dit alsjeblieft door via een 

aparte email naar leden@zuidlaardertennisclub.nl. Geef hierbij aan met welke mensen je in de groep 

wilt. Iedereen dient zich wel apart aan te melden als deelnemer. 

Er zijn tennisrackets beschikbaar om te lenen. Je kunt dit op het formulier aangeven. 

Indien je vragen hebt, dan kun je deze stellen door een email te sturen naar. 

info@zuidlaardertennisclub.nl of te bellen met Irma Schrage (06 36539394). 

Op het aanmeldingsformulier wordt je ook gewezen op ons privacy statement en het baanreglement. 

Zie www.zuidlaardertennisclub.nl (menu “Onze club” voor het baanreglement en privacystatement). 

Daarnaast is nu van belang dat je je ook op de hoogte stelt van de Corona regels die nu gelden. Deze 

kun je vinden via https://www.zuidlaardertennisclub.nl/page/37665/Richtlijnen-KNLTBGemeente. Op 

de volgende pagina vind je een overzicht van deze regels. 
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--- OP DIT MOMENT GELDEN ER TEVENS DIVERSE CORONA REGELS BIJ HET SPELEN --- 

 


