
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Tennis Vereniging Siddeburen 

Tennis Vereniging Siddeburen is een gezellige en actieve vereniging met momenteel 

ongeveer 70 leden. Spelers van verschillende speelsterktes zijn lid van onze vereniging. In 

deze informatiefolder vertellen we graag wat meer over onze faciliteiten en activiteiten. 

 

Banen 

We beschikken over vier gravelbanen met verlichting, die onderhouden worden door mensen 

van de baanbeheer commissie. Van begin april tot en met begin oktober (zolang de netten er 

hangen) kun je buiten op één van de vier gravelbanen spelen. Als je komt tennissen trek dan 

je sportkleding en tennisschoenen aan. Vergeet niet na het spelen te vegen.    

 

Ledenpas 

Met een geldige ledenpas, die je aan het begin van het tennisseizoen krijgt, na betaling van je 

contributie, kun je op één van onze banen spelen, zo vaak en wanneer je maar wilt, behalve 

als er activiteiten zijn gepland. Deze ledenpas gebruik je om een baan te reserveren op het 

afhangbord, competitie en toernooien te spelen. 

 

Tennispark 

Ons tennispark ligt aan de Hoofdweg 107a te Siddeburen, telefoonnummer clubhuis 06-1388 

4889. Bij het tennispark is ook ons clubhuis, waar je even lekker een drankje kunt nemen na 

je inspanning. Onze leden draaien hier kantinediensten. Dit is een leuke manier om andere 

leden te leren kennen. Om toegang te krijgen tot de tennisbanen en het clubhuis (kleedkamer, 

toiletten en verlichting banen) heb je een sleutel nodig, die zowel op het toegangshek alsook 

op de deur van het clubhuis past. Je kunt een dergelijke sleutel verkrijgen bij Onno Bosman, 

Oudeweg 61 Siddeburen tegen een geringe borgsom. 

 

Wat organiseren we? 

Onze commissies organiseren een breed scala aan activiteiten voor jong en oud, voor recreant 

en wedstrijdspeler. In deze informatiefolder zetten we een aantal van deze activiteiten voor 

seniorleden op een rijtje. Onze jeugdactiviteiten staan in een aparte informatiefolder 

beschreven. Op onze website www.tvsiddeburen.nl staan de contactpersonen van de 

commissies waar je voor vragen contact mee kan opnemen (organisatie website). 

 

Tennislessen 

Tennis Vereniging Siddeburen biedt ieder lid de mogelijkheid om onder deskundige leiding 

van Tennisschool Tennisles Op maat tennislessen te volgen. Met de lesindeling wordt zoveel 

mogelijk rekening gehouden met leeftijd en speelsterkte. Naast de tennislessen biedt 

Tennisschool Tennisles Op maat ook diverse activiteiten. Alle informatie omtrent de 

trainingen en activiteiten zijn te vinden op de website van de tennisschool (www.future-

tennis.nl). Inschrijven kan alleen via de website van de tennisschool. 

 

Clubkampioenschappen 

Wij spelen de clubkampioenschappen in poules, zodat iedereen veel kan spelen. 

Je kunt je voor verschillende categorieën opgeven: enkel, dubbel en gemengd dubbel. Bij het 

maken van de speelschema's wordt rekening gehouden met de speelsterkte. Veel recreanten  

(9 spelers) maken bij onze clubkampioenschappen hun toernooi debuut.  

Tijdstip: juli (gemengd dubbel en heren- en damesenkel) en eerste helft van september (heren- 

en damesdubbel met een finaledag). 

http://www.future-tennis.nl/
http://www.future-tennis.nl/


KNLTB-competitie 

Je wilt graag competitie spelen; wat moet je doen? Geef je dan op bij Fred Halsema (VCL) 

van de wedstrijdcommissie. De competitie loopt van begin april tot en met begin juni. Er 

wordt gespeeld op zondag (landelijk), maandag, donderdag, vrijdag of zaterdag (district). 

Aantal teams senioren en jeugd TV Siddeburen 2017: 7. Informatie over de KNLTB-

competitie is te vinden op www.knltb.nl 

 

OGTB-competitie   
De OGTB-competitie is een recreatieve competitie voor seniorleden van 35 jaar en ouder. 

In een team spelen 2 dames en 2 heren. Per wedstrijd worden er op tijd een dames- en heren 

dubbel plus twee mix dubbels gespeeld. Als team speel je in een poule. Iedere poule bestaat 

uit vier teams van gelijke speelsterkte. Tijdstip: op een avond door de week op een tennispark 

van een aangesloten OGTB vereniging. Aantal teams TV Siddeburen 2017: 6. 

 

OGTB 55+ competitie 
Deze recreatieve competitie is voor seniorleden van 55 jaar en ouder. In een team spelen  

2 dames en 2 heren. En je speelt in totaal 8 wedstrijden. Dag en datum in overleg, maar voor 

1 oktober. Er wordt overdag gespeeld van maandag tot en met vrijdag. Per wedstrijd worden 

een dames- en heren dubbel plus twee mix dubbels gespeeld. Een wedstrijd bestaat uit twee 

sets. Ook competitiespelers mogen meedoen. Je speelt een keer thuis en een keer uit tegen 

dezelfde tegenstanders. Aantal teams TV Siddeburen 2017: 1. 

 

Amerikaans Mixtoernooi 

De OGTB organiseert jaarlijks begin februari op een zaterdag en een zondag het Amerikaans 

Mixtoernooi. Dit toernooi is toegankelijk voor leden van 16 jaar en ouder van verenigingen 

die zijn aangesloten bij de OGTB. Je speelt mix dubbel met per partij een andere partner. 

 

OGTB 35+ Wintercompetitie 

Bij voldoende deelname wordt jaarlijks de 35+ wintercompetitie georganiseerd. Deze  

competitie wordt op de zaterdagmiddag in de tennishal te Winschoten gespeeld. Per tweetal 

kun je, je opgeven voor de dames dubbel, heren dubbel en of de mix dubbel. Per onderdeel 

speel je één keer per vier weken twee wedstrijden van 45 minuten en in totaal 6 keer in 

poules van  8 dubbels. 

 

30+ competitie heren en dames 

Deze interne recreatieve competitie wordt jaarlijks gedurende de maanden april tot en met 

juni en september georganiseerd. Er wordt door de week op een avond gespeeld. Verder 

wordt er op tijd gespeeld en alle spelers spelen twee keer op een avond. Aan het eind van de 

competitie is onder het genot van een hapje en een drankje voor alle groepen de afsluiting met 

de prijsuitreiking. 



Dames Racket Mix 

Samen met aantal omliggende tennisverenigingen wordt jaarlijks door één van de aangesloten 

verenigingen de dames racket mix (voorheen huisvrouwen tennis) georganiseerd. Je speelt op  

de woensdagmorgen van 8.45 uur tot plus minus 11.30 uur. In de schoolvakanties wordt er in 

principe niet gespeeld. Gezelligheid staat voorop. Voor vragen je contact opnemen met Tiety 

Westers, telefoonnummer 0598-432461  

 

Tennis Kampioenschap Slochteren (TKS) 

Dit toernooi wordt jaarlijks door verschillende tennisverenigingen in de omgeving 

georganiseerd (2015: TV Siddeburen). Je speelt dan op diverse tennisparken. 

Je kunt aan verschillende categorieën meedoen. Tijdstip: half juni.  

Website: www.tksslochteren.nl 

 

Inschrijfformulier en pasfoto 

Als je na het lezen van dit enthousiaste verhaal besluit om lid te worden, moet je het 

bijgevoegde inschrijfformulier volledig invullen en vergezeld met een pasfoto toesturen 

naar de ledenadministratie van Tennis Vereniging Siddeburen 

 

Adres ledenadministratie TV Siddeburen: 

Onno Bosman  

Oudeweg 61  

9628 CB Siddeburen 

Telefoon: 0598-431794 

Mailadres: onno.bosman@kpnplanet.nl 

Website: www.tvsiddeburen.nl 

 

Contributie 

De contributie 2018 voor seniorleden van 18 jaar en ouder bedraagt € 95,00. 

Het inschrijfgeld voor seniorleden bedraagt € 19,00 (eenmalig). 

 

Nieuwe leden kunnen in 2018 voor 20 euro lid worden, waarbij men zich ook direct inschrijft 

als lid voor het jaar 2019 waarbij in dat jaar het normale contributie tarief geldt. 

 

http://www.tksslochteren.nl/

