
IN DE ZOMER LEKKER TENNISSEN BIJ TV DE DELFTSE HOUT

Tennissen ook eens proberen? Of heb je eerder getennist en wil je de sport weer 
oppakken? In de zomerperiode kunnen leden van jouw vereniging tegen een 
aantrekkelijk tarief tennissen bij tennisvereniging De Delftse Hout.
De Delftse Hout is de grootste tennisvereniging in Delft, en volgens velen ook de 
gezelligste tennisvereniging.

Houd svp rekening met het volgende:

• Met het lidmaatschap kan je in de zomer onbeperkt tennissen op de banen van 
de tennisvereniging. Vanzelfsprekend voor zover er banen beschikbaar zijn. De 
ervaring leert dat er in de zomermaanden genoeg baancapaciteit beschikbaar is. 
Je schrijft banen af met behulp van een officiële KNLTB pas die ter beschikking 
wordt gesteld.

• De zomerperiode loopt van 4 juni tot en met 31 augustus 2018. Tussen 18 juni en 
1 juli vinden de clubkampioenschappen plaats. In de week van 20 tot 26 augustus 
wordt het open toernooi georganiseerd. De banen zijn dan vaak (niet altijd) voor 
het toernooi nodig maar je kan veel en goed tennis komen bekijken.

• Voor de lessen geldt dat er ten minste 3 leerlingen moeten zijn die op eenzelfde 
moment kunnen lessen. Lessen zijn 45 à 60 minuten, afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen. 

• Na de zomerperiode kan je ervoor kiezen om door te tennissen, maar dat hoeft 
natuurlijk niet. Het buiten/tennisseizoen loopt tot november, afhankelijk van de 
weersomstandigheden.

Interesse of vragen?
Je kan direct actie ondernemen door het online inschrijfformulier in te vullen 
onderaan de internetpagina http://dedelftsehout.nl/vereniging of via de link 
https://pr01.allunited.nl/index.php?transh=d14e3cedcda7d78e5942caa25d4036
6a&statustempcode=I3.

Je kan ook contact opnemen met Willem van Adrichem 015-3694985 of langskomen 
op het park. Het adres is Laantje van Levenslust 2, Delft. De bar is altijd open en het 
barpersoneel is altijd bereid verder te helpen.

volwassennen
(op 1-1-2018 17 jaar of ouder)

jeugd
(op 1-1-2018 nog geen 17 jaar)

Zomer lidmaatschap
met 4 lessen € 100 -/- 10% korting = € 90 € 80 -/- 25% korting = € 60
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