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Voorwoord 
 
Het doel van deze folder is U kennis te laten maken met onze vereniging.  

De informatie die hierin wordt gegeven moet U zo goed mogelijk op de hoogte brengen over het 

reilen zeilen van de club. U vindt er nuttige en van belang zijnde zaken in. Toch kan het zijn dat 

U dingen mist. In dat geval kunt U contact opnemen met een bestuurs-/commissielid. Zij/hij is 

zeker bereid op Uw vragen een antwoord te geven. 

 

In de eerst plaats wensen wij degenen die lid zijn geworden van onze tennis club veel tennis-

plezier toe. Tennis is vooral een goede tijdspassering, waarbij sportiviteit en aangenaam verpozen 

de hoofdmoot is. Het dient ook een sociaal en maatschappelijk doel.  

Het bestuur streeft er naar om met de leden een “wij” gevoel te creëren. Dat “wij” gevoel moet 

gestimuleerd worden. Eén manier is om het zgn. vrijwilligerswerk verplicht te stellen. Dat 

betekent een kantinedienstje draaien of met een groepje schoonmaken (de kantine, de douches en 

de toiletruimten) of gezamenlijk ter hand nemen van het onderhoud aan clubgebouw, terras of 

banen. Of actief te zijn binnen allerlei commissies. Ook hier geldt, dat vele handen het werk licht 

maken. Dankzij dit vrijwilligerswerk kunnen we de contributie laag houden. Ons beleid is 

laagdrempeligheid na te streven. Een ieder moet financieel in staat zijn om lid te worden van TV 

DEUCE. Dus geen elite! Een ander manier om het “wij” gevoel te voeden is op de 

racketavond/ochtenden te komen. Daar treft U veel in leeftijd verschillende leden aan, waarmee 

U mogelijk een tennisband kan opbouwen. 

Het bestuur heeft zeker een luisterend oor naar wensen die binnen de club leven. We kunnen 

gewoon stellen, dat zij altijd voor vernieuwing in is. Mee groeien in de tijd is een vereiste om 

sleur te voorkomen. Voortvarendheid staat hoog in ons vaandel. TV DEUCE leeft! 

 

De club heeft zo ruim 420 leden, waarvan 100 jeugdleden. 

We tellen 7 tennisbanen, waarvan 6 banen geheel van ons zelf zijn. Baan 7 staat op erfpacht. 

U valt zogezegd met Uw neus in de boter. We zijn financieel gezien een zeer gezonde en 

onafhankelijke club.  

 

TV DEUCE is vooral een recreatieve club. Natuurlijk steunt het bestuur de talentvolle 

jeugdleden, die meer willen dan alleen leuk spelen. De club stelt daarvoor de banen beschikbaar 

aan de Tennisschool om hen naar een hoger plan te brengen. Financieel dragen we daar echter 

niet aan bij. Dat doen we wel bij de (recreatieve) jeugdleden tussen 6 en 18 jaar. Zij krijgen 

gedurende 33 weken nagenoeg gratis les van de club. 

 

Tot zover wat algemene informatie. 

 

Nogmaals het bestuur wenst U veel tennisplezier. 

 

 

Het bestuur 
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Historie van Deuce (in het kort) 
 

 Opgericht op 14 mei 1912 als onderdeel van de meer sporten vereniging Texel. 

 1e locatie in 1912: 1 baan nabij de huidige bioscoop. 

 Vanaf 1922 wordt de naam “Deuce” gebruikt. 

 2e locatie in 1925: 1 baan nabij gereformeerde kerk aan de Warmoesstraat. 

 3e locatie in 1960: 2 banen op het huidige skatepark aan de Emmalaan. 

 Ook wordt er een clubhuis gerealiseerd op dat tennispark. 

 4e locatie in 1984: 4 banen, een oefenwand en een kantine/clubhuis op de huidige locatie aan 

de Emmalaan. 

 In 1986 worden daar 8 lichtmasten geplaatst. 

 In 1996 worden baan 5, tussen de sporthal en de Emmalaan, en de huidige oefenkooi in 

gebruik genomen. 

 In 2001 wordt deze baan voorzien van 2 lichtmasten. 

 In 1998 worden de oude banen (2) op het huidige skatepark verkocht aan de gemeente. 

 In 2007 kan Deuce beschikken over twee nieuwe banen. Hiermee komt het totaal op zeven. 

Deze worden met de klok mee genummerd van baan 1 t/m baan 7. 

 In 2011 is er een tussen-pad gemaakt om naar baan 3 en 4 te kunnen gaan. Tevens zijn de 

banen 1, 2, 5 en 6 van een nieuwe mat voorzien. 

 2012. We vieren ons honderdjarig bestaan van het tennis op Texel. 

 In 2014 wordt de kantine geheel gerenoveerd. Een nieuwe bar gemaakt. 

 In 2016 worden de banen van LED-verlichting voorzien. 

 

 

Uitgebreide geschiedenis van de club vindt u op onze website www.tvdeuce.nl. 

 

 

http://www.tvdeuce.nl/
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Organisatie van Deuce 
 

De organisatie van Deuce bestaat uit het bestuur en verschillende commissies en ziet er als volgt 

uit: 

 Bestuur 

Binnen het bestuur zijn op dit moment de verschillende taken als volgt verdeeld: 

     
Jan Burgman Cees Goslinga Hans de Porto Irene Rijpstra 

 

Jan Burgman, Voorzitter Algemeen beleid, Externe contacten, 

Accommodatie-, jeugd- en Tesseltoernooi-commissie 

Cees Goslinga, Secretaris Administratie, Verslaglegging, Technische Commissie 

Hans de Porto, Penningmeester Financiële zaken, Trainer, Kantine Commissie en PR 

Irene Rijpstra, Bestuurslid Ledenadministratie 

 

 Technische commissie (TC)De technische commissie is verantwoordelijk voor: 

Organisatie kampioenschappen en toernooien, Coördinatie competities, Wedstrijdleiding. 

 

 Jeugdcommissie (JC) 

De jeugdcommissie is, wat betreft de jeugd, verantwoordelijk voor: 

Jeugdbeleidsplan, Organisatie jeugdkampioenschappen en -toernooien, Coördinatie 

jeugdcompetities, Wedstrijdleiding. 

 

 Accommodatie commissie (AC) 

De accommodatiecommissie is verantwoordelijk voor: 

Onderhoud / reparaties clubhuis, Onderhoud / reparaties banen, Orde en netheid tennispark. 

 

 PR- commissie 

Deze commissie onderhoudt zo goed als maar mogelijk is de contacten naar de media (TC, 

HC en kabelkrant). De commissie zorgt ervoor dat er tijdens diverse wedstrijden en 

toernooien foto’s worden gemaakt voor publiciteit en voor het archief van de vereniging. De 

commissie neemt de PR van de activiteiten uit handen van de andere commissies. De 

informatie zal veelal ook op de website worden geplaatst.  

 

 Kantinecommissie (KC) 

De kantinecommissie is verantwoordelijk voor bevoorrading kantine. Maar ook coördineert 
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zij de schoonmaak van de bar, kantine, hal toiletten en kleedruimten. Daarvoor wordt elk jaar 

een rooster voor opgesteld. Datzelfde geldt voor de bemensing van de kantine gedurende het 

hele jaar. Ook zorgt zij voor de bemensing van de kantine in onze DEUCE-week.  

 

 Tesseltoernooicommissie (TTC) De tesseltoernooicommissie organiseert het Tesseltoernooi 

(altijd in Week 29) 

 

 Ledenadministratie 

Verzorgt de ledenadministratie binnen de vereniging in nauwe samenwerking met de 

penningmeester en naar de KNLTB.  

 

 Trainers 

De tennislessen bij TV Deuce worden verzorgd door Tennisschool Joy. Deze school maakt 

geen onderdeel uit van onze tennisvereniging. De vereniging stelt een deel van haar banen 

gedurende een bepaalde tijd beschikbaar aan de tennisschool. Laatste verzorgt het 

lesprogramma van de jeugd en de senioren. De jeugd tussen 6 en 18 jaar ontvangen 33 

wekelijkse lessen per jaar op kosten van de vereniging. Zij worden door de tennisschool elk 

jaar in september ingedeeld. Op dit moment maximaal 120 jeugdleden.  

De senioren moeten zelf het initiatief nemen als zij willen lessen. De club staat daar verder 

buiten, maar adviseert wel dat leden die nog nooit of bijna nog nooit hebben getennist om 

tennisles te nemen van tennisschool Joy. 
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Lidmaatschap en Contributie 
 

Aanmelden lidmaatschap 

 

Indien u lid wilt worden van Tennisvereniging Deuce dan kunt u dat via onze website 

www.tvdeuce.nl doen. Het aanmeldingsformulier én de machtiging openen en invullen en 

vervolgens afdrukken. Deze kunt u samen met een actuele pasfoto inleveren bij:  

 

Irene Rijpstra Middelton 15 Den Burg tel. 315581  

Hans de Porto Marelstraat 10 Den Burg tel. 313088 / 06-22485201 
 

Ook voor nadere inlichtingen kunt u bovengenoemde personen benaderen.  

 

Bij de aanmelding ontvangt u een sleutel. Deze past op alle toegangshekken van het park en de 

buitendeur van het clubgebouw. Nodig omdat een ieder die als laatste van de baan gaat verplicht 

is de deur van het clubgebouw en het hek af te sluiten. 

 

Met gebruikmaking van het KNLTB-fotopasje kunt u een baan reserveren op het afhangsysteem 

in de hal. Dit wordt verderop in deze folder uitgelegd. 

 

Het fotopasje wordt door de KNLTB aangemaakt nadat uw pasfoto is opgestuurd naar de 

KNLTB. Zolang dit pasje nog niet beschikbaar is ontvangt U van ons (Irene Rijpstra) een 

noodpasje om toch te kunnen afhangen. 

 

De contributie 

 

Seniorleden  

Leden die absoluut niets kunnen/willen doen voor de club moeten 

bij hoge uitzondering meer contributie betalen 

Seniorleden vanaf 70 jaar 

€ 90,- 

 

€ 30,- 

€ 81,- 

Wijzigingen 

voorbehouden 

Juniorleden (tot 18 jaar) (incl. 33 lessen) € 125,- 
Wijzigingen 

voorbehouden 

Student of jeugdleden jonger dan 18 jaar die geen clubles 

ontvangen 
€ 60,- 

Wijzigingen 

voorbehouden 

Eenmalig inschrijfgeld + sleutel €17,50,- 
Wijzigingen 

voorbehouden 

Eenmalig inschrijfgeld jeugdleden € 5,- 
Wijzigingen 

voorbehouden 

 

De contributie wordt automatisch geïncasseerd. Hiervoor dient u de machtiging af te geven. 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december voor leden vanaf 18 jaar. Voor de jeugd 

jonger dan 18 jaar en die clublessen ontvangen loopt het jaar parallel aan een schooljaar. Het 

lidmaatschap kan worden beëindigd door schriftelijke opzegging (via email  

secretariaat@tvdeuce.nl ) of naar Irene Rijpstra, irenerijpstra@texel.com. 

http://www.tvdeuce.nl/
mailto:secretariaat@tvdeuce.nl
mailto:irenerijpstra@texel.com
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Opzegging dient te geschieden voor leden ouder dan 18 jaar vóór 31 december van het jaar 

voorafgaand aan de beëindiging van het lidmaatschap. 

Voor jeugdleden onder 18 jaar, die clublessen ontvangen moeten dat vóór 31 augustus doen. 

 

*) seniorlid wordt men in het jaar dat men 18 wordt.  In dat jaar is er dan ook geen recht meer op 

clublessen 

 

Spelen met niet leden 

 

Er bestaat een mogelijkheid om met niet-leden te spelen, daarvoor hebben we introducé-pasjes à 

€ 5,-- per dag. Deze pasjes zijn verkrijgbaar in de kantine. Als deze niet open is kan men terecht 

bij : 

 

Ewoud Bakker Wilhelminalaan 89 Den Burg tel. 06-54330505 

Hans de Porto Marelstraat 10 Den Burg tel. 313088  / 06-22485201 

 

Ook is het mogelijk voor niet leden een baan te huren. Hiervoor kan men eveneens bij 

bovengenoemde mensen terecht. Dat kost echten € 10,00 per uur. Zij ontvangen dan een 

afhangpasje. Hierop staat de datum (geldigheid criterium) vermeld.  
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Wekelijkse activiteiten 
 

Racket-avond en Racket-ochtenden 

De racket-avond en racket-ochtend zijn bestemd voor alle seniorleden die daaraan mee willen 

doen. Hierbij worden per half uur nieuwe koppels gevormd. Dit geschiedt via blind getrokken 

rackets. Je speelt dus steeds met en tegen andere spelers. 

Het voordeel is dat men hier zonder partner naar toe kan gaan en men leert er andere leden 

kennen. 

 

Racket-avond:  Iedere dinsdagavond van 19.30 - 23.00 uur. 

Racket-ochtend: Iedere dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 - 12.00 uur. 

 

Tennisles 

Wekelijks worden er verschillende lessen voor jeugd en senioren gehouden. Deze worden 

verzorgd door Tennisschool Joy. Op de website en op het prikbord naast het afhangbord kunt u 

lezen hoeveel banen er maximaal voor de tennislessen beschikbaar zijn. 
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De jaarkalender 
 

Ieder jaar worden onderstaande activiteiten georganiseerd. Iedereen die hier belangstelling voor 

heeft kan zich voor deze toernooien/competities opgeven. Informatie over de activiteiten zal 

vooraf op de website en/of mailing worden gepubliceerd. 

 

 Nieuwjaarsreceptie/-toernooi 

Soms wordt er een Nieuwjaarstoernooi voor senioren georganiseerd en meestal op dezelfde 

manier georganiseerd als de racket-avond. Toegankelijk voor iedereen. Aansluitend vindt in 

de kantine de nieuwjaarsreceptie plaats. 

 

 Pannenkoekentoernooi en oliebollentoernooi (jeugd) 

Zowel het pannenkoeken- als het oliebollentoernooi zijn recreatieve toernooien voor de 

jeugd, waarbij speelplezier en gezelligheid voorop staan. Gedurende een middag spelen de 

jeugdleden onderling wedstrijden. Zoals de naam van de toernooien al doet vermoeden staat 

het recreatieve spel hoog in het vaandel geschreven. 

 

 Voorjaarscompetitie 

De voorjaarscompetitie vindt altijd plaats in april, mei en juni. Als Texelse vereniging spelen 

wij in het district Noord-Holland-Noord (NHN) Er wordt gespeeld in teams van minimaal 4 

personen. Zowel bij de jeugd als bij de volwassenen. Er bestaan damesteams, herenteams en 

mixteams. Elk team heeft een aanvoerder of wel een captain. Die regelt de organisatie van het 

team. Competitieteams ontstaan in de "wandelgangen". Het aanmelden van de teams verloopt 

via de technische commissie (TC). De TC zorgt er weer voor dat de teams bij de KNLTB 

worden aangemeld. 

 

 Senior Plus Event 

Een maal per jaar wordt er door de TV het senior plus event georganiseerd. Dit is een 

eendaags tennis event voor tennissers van niveau 7, 8 en 9 die boven de 50 jaar zijn. Op deze 

dag spelen alle deelnemers van onze club en andere verenigingen verschillende dubbel en/of 

mix wedstrijden. 

 

 Ouder-kindtoernooi (jeugd) 

Eens per jaar strijden jeugdleden met een ouder in een dubbel toernooi. (JC) Hierbij wordt 

getracht de koppels op sterkte in te delen zodat er leuke partijtjes gespeeld kunnen worden. 

Door het fanatisme van de verschillende jeugdleden komen ook de ouders soms tot 

ongekende prestaties. Het is altijd een super gezellige middag waar de spelvreugde van jong 

en oud altijd op de eerste plaats staat. Het is ook toegestaan dat een jeugdlid met een z.g. 

“pleeg-ouder” , een oom, tante opa of oma bv. speelt. 

 



 Introductiefolder voor leden van tennisvereniging Deuce. 
 

 Blz. 11 

 Clubkampioenschappen 

Alle leden van Deuce kunnen ieder jaar meedoen aan de clubkampioenschappen. In de 

periode van één tot twee weken wordt onderling gestreden in verschillende klassen. Iedereen 

speelt verschillende wedstrijden. Je kunt deelnemen aan de clubkampioenschappen mix-

dubbel, enkel en dubbel. Ook voor de jeugd worden er clubkampioenschappen georganiseerd. 

 

 Tesseltoernooi 

Dit toernooi dat ieder jaar in week 29 wordt gehouden is een open toernooi van Deuce. De 

“overkanters” kunnen desgewenst op het C-veld van Texel 94 hun tentje opslaan. Minder 

geoefende tennissers kunnen echter ook aan het toernooi deelnemen. Naast het tennis is er 

van alles rond de banen te beleven. Iedere avond wordt er een eenvoudige maaltijd verzorgd. 

Ook worden er thema avonden georganiseerd. Als je op Texel tennis van niveau wilt zien dan 

is een bezoekje aan dit toernooi de moeite waard.  

 

 Herfstcompetitie 

In de herfstperiode (oktober en november) organiseert de TC de herfstcompetitie. In een 

periode van 7 weken moet iedere deelnemer 6 wedstrijden enkel spelen tegen speler van je 

eigen niveau. Je moet je eigen wedstrijden samen met je tegenstander zelf binnen een week 

afspreken en spelen. De herfstcompetitie wordt afgesloten met een finalemiddag op zaterdag. 

De herfstcompetitie is zowel bedoeld voor beginnende als ervaren tennissers. 

 

 Wintercompetitie 

In de winterperiode (oktober t/m maart) organiseert de technische commissie de winter-

competitie op 5 zaterdagavonden. De opzet van de wintercompetitie kan ieder jaar enigszins 

verschillend zijn. Het is in ieder geval een mogelijkheid om met verschillende andere leden te 

tennissen. Degene die willen, kunnen na het tennis nog even gezellig aan de bar plaatsnemen. 

 

 Racketzondagen 

Verschillende malen per jaar zal er een racketmiddag op zondag worden georganiseerd. Dit 

werkt nagenoeg gelijk aan de racketochtend en –avond. De racketzondag is dus ook voor 

tennissers van ieder niveau. 
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Overige zaken om te weten 
 

Afhangen 

 Het reserveren van een baan kan slechts geschieden door spelers die op het park aanwezig 

zijn en blijven. Zij moeten voornemens zijn op de gereserveerde baan te gaan spelen.  

 Het inschuiven van het ledenpasje op het reserveringsbord dient persoonlijk te worden 

gedaan. Een speelperiode kan alleen door minimaal twee spelers gereserveerd worden. 

Tevens is men verplicht om, als alle banen bezet zijn, te dubbelen.  

 Indien de speelperiode van spelers, die een baan hebben gereserveerd, is verstreken, dienen 

zij te wijken voor andere spelers. Laatsten hangen af en schuiven de ledenpasjes van de 

huidige leden naar links. Men kan niet spelers afhangen op een baan als er andere vrije banen 

beschikbaar zijn, ook al is de speeltijd van die baan verlopen. 

 Men kan alleen afhangen met een geldig lidmaatschapspasje.  

 Zij die zonder te hebben afgehangen of zij die met minder dan twee ledenpasjes of met 

ongeldige verlopen pasjes hebben afgehangen dienen te wijken voor hen die deze baan willen 

gebruiken.  

 Na afloop van een speelperiode mag, indien niet door anderen is afgehangen, door dezelfde 

spelers verder gespeeld worden. Men dient, nadat men is “afgehangen”, ten minste 15 

minuten te wachten, alvorens opnieuw te kunnen afhangen.  

 Zij die lessen volgen of competitie spelen mogen op het moment dat zij voor dit doel op de 

baan staan, niet worden afgehangen. 

 Indien door (weers)-omstandigheden tijdens de gereserveerde speeltijd niet gespeeld kan 

worden, vervalt het recht van spelen toch aan het einde van die speeltijd.  

 Het bestuur heeft het recht bij herhaalde overtredingen van dit reglement maatregelen te 

nemen. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt door het bestuur beslist. 

 Banen waarop wordt lesgegeven of waar competities op worden gespeeld, kunnen niet 

worden afgehangen. Op de website en op het prikbord naast het afhangbord staat vermeld 

hoeveel banen maximaal voor lesdoeleinden mogen worden gebruikt. Als er meer banen 

beschikbaar zijn mag een trainer deze banen er bij gebruiken. Als er echter leden tennissers 

het court betreden, dient de trainer zelf het initiatief te nemen om de banen vrij te maken voor 

deze leden.  
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Dit is het afhangbord. Met boven de 

moederklok (de werkelijke tijd) en 

daaronder de klokken van de 

bijbehorende banen.  

 

Baan 1, 3 en 7 kunnen in dit voorbeeld 

worden afgehangen met Uw geldige 

ledenpas. Zij spelen allemaal langer 

dan 45 minuten. Ook baan 5 mag 

worden afgehangen, omdat daar slechts 

1 ledenpasje "hangt". En dat is een niet 

geldige manier om de baan te 

reserveren! 

 

Op baan 2 is al afgehangen (de twee 

pasjes van de leden, die op de baan 

spelen, zijn naar links geschoven). 

 

 

Baanverlichting 

's Avonds kan men gebruik maken van de baanverlichting.  

In de hal ziet men rechts bij de meterkast op ooghoogte een vijftal grijze muntkastjes aan de 

wand bevestigd. De kastjes voor baan 3, 4 en 7 vragen om één maal een 50 eurocent muntstuk.  

De twee andere kastjes bestemd voor baan 1 en 2, baan 5 en 6, vragen om twee maal een 50 

eurocent muntstuk. 

Het inschakelen van de verlichting gebeurt met de bestaande muntmeters. (dubbele banen 1/2 en 

5/6 en enkele banen 3,4 en 7). 

De verlichting gaat dan 10% branden. Behalve op baan 7. Daar is geen LED-verlichting. 

Op de lichtmast bij de baan zit een knoppenkast. Knop 1 indrukken dan gaat de verlichting op 

speelsterkte branden. 

Na een 50 minuten gaat er een rode  signaallamp branden en 5 minuten later gaat de verlichting 

uit. 

Als de verlichting nog brand bij het verlaten van de baan knop 2 indrukken zodat de verlichting 

op 10% gaat branden. VERGEET DAT NIET.
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Banen onbespeelbaar 

Bij extreme omstandigheden kan het voorkomen dat de banen onbespeelbaar zijn. Dit komt soms 

voor bij plensbuien. De plassen op de banen maken het spelen onmogelijk. Als de bui overdrijft 

zijn de banen meestal vrij snel weer bespeelbaar. 

Ook bij sneeuw of opdooi na een vorstperiode is het verboden te spelen. Aangezien dit 

beschadiging van de banen kan veroorzaken. Het tennispark zal dan ook worden afgesloten. Dit 

zal op de website www.tvdeuce.nl worden vermeld en via de mail zullen de leden hierover 

worden geïnformeerd. 

 

Afsluiten 

Ieder nieuw lid ontvangt van de ledenadministratie een sleutel van het park. Hiermee kan het 

toegangshek en het clubgebouw worden geopend. Sluit als u als laatste het park verlaat het 

clubgebouw en het toegangshek met uw sleutel af. 

 

Schoonhouden kantine en kleedkamers 

De kantine van Deuce wordt regelmatig door een team leden schoongemaakt. Daar sta je 

eigenlijk niet zo bij stil en toch gebeurt dat wekelijks!. Deze dames en heren verdienen een beetje 

extra aandacht voor hun werkzaamheden!!! Want het komt voor dat er in de kantine nog afwas 

staat en de bar niet goed is schoongemaakt. Daar worden ze dan niet vrolijk van. Schoonmaken 

doen ze met plezier maar …… andermans troep opruimen hoort daar niet bij!!!!!  

Om dit allemaal goed te laten verlopen ligt er achter de bar een lijst met aandachtspunten voor 

alle leden, die gebruik maken van de kantine/keuken. Ruim uw gebruikte spullen op!!!!!!  

Een kleine moeite. Het clubgebouw is van ons allemaal!! 

 

Kleding 

Er wordt verwacht dat er tijdens het spelen passende tenniskleding wordt gedragen (dus geen 

spijkerbroek, zwemkleding). Ook een ontbloot bovenlijf is niet toegestaan. Het dragen van 

tennisschoenen is verplicht. Het is verboden hockeyschoenen, schoenen met een zeer grof profiel 

of zwarte zolen te dragen (slijtage banen).  

 

Banen vegen 

Nadat men stopt met tennissen moet men de baan vegen met de matten. Daardoor kan uitglijden 

en blessures worden voorkomen. De matten hangen op de kop van de banen.  

 

Gebruik maken van de douches 

Na het tennissen kunt u gebruik maken van de douches in de kleedkamer. Uiteraard wordt er wel 

van U verwacht dat U de douches droog en schoon achterlaat. 

 

Website 

Alle informatie uit deze introductiefolder alsmede actualiteiten en informatie over de activiteiten 

van de club en veel andere informatie is te vinden op onze website. Het adres van de website is 

www.tvdeuce.nl. Op de website vindt u ook de actuele samenstelling van het bestuur en de 

http://www.tvdeuce.nl/
http://www.tvdeuce.nl/
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commissies met de contactgegevens van deze personen voor Uw eventuele vragen en 

opmerkingen. 

 

KNLTB 

Deuce is aangesloten bij de KNLTB, de Nederlandse tennisbond. De KNLTB vermeldt op haar 

website www.knltb.nl ook veel informatie, o.a. over het dynamisch speelsterkte systeem (DSS) 

en uw speelsterkte (rating). 

 

 

Vrijwiliigerswerk 

Het vrijwilligerswerk bij T.V. Deuce kan o.a. bestaan uit de volgende activiteiten. 

 

 Schoonmaken van het clubgebouw en de kantine (2 keer per jaar 1 tot 1 ½ uur) 

Indien je je hiervoor op wilt geven kun je contact opnemen met Marissa Vlaming (tel. 

06-23529895); 

 Bar of kantine werkzaamheden tijdens een activiteit (tot nu toe minimaal 2x per jaar 

gedurende 2 uur) 

Indien je je hiervoor op wilt geven kun je contact opnemen met Marissa Vlaming (tel. 

06-23529895);  

 Lid van één van de commissies 

Hiervoor kun je contact opnemen met één van de bestuurs- of commissieleden. Voorzitter  

Jan Burgman (tel. 0222-317117 of  06-53528648). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.knltb.nl/
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De spelregels van tennis 
 

Officiële afmetingen van de tennisbaan, bal en racket 

 

Lengte tennisveld 23,77 m 

Breedte tennisveld 8,23 m (enkel) – 10,97 m (dubbel) 

Breedte tramrails 1,37 m 

Hoogte netpalen 1,07 m 

Hoogte net midden 91,4 cm 

Diameter tennisbal 6,35 – 6,67 cm 

Gewicht tennisbal 56,7 – 58,5 gr. 

Stuiterhoogte vanaf 2,5 m 1,27 m – 1,52 m 

Tennisracket max. 81,28 (h) – 31,75 (b) cm 

 

Spelsoorten  

De 5 spelsoorten zijn:  

Herenenkel, Damesenkel, Herendubbel, Damesdubbel en Gemengd dubbel (mix).  

 

Het is toegestaan dat junioren en senioren in toernooiverband tegen elkaar spelen, mits er geen 

leeftijdsgrenzen zijn vastgesteld.  

 

Serveren & retourneren  

Serveerder en ontvanger  

De speler die serveert (de bal opslaat), is de serveerder; de speler die ontvangt, is de ontvanger.  

 

Serveren of kant kiezen  

Voor het begin van de wedstrijd wordt door loting uitgemaakt wie met serveren begint en wie de 

kant van het veld kiest. Degene die de loting wint, mag kiezen tussen serveren of ontvangen en 

zijn tegenstander mag dan de kant van het veld kiezen, aan welke hij de wedstrijd zal beginnen. 

Kiest de winnaar de kant van het veld, dan mag de ander kiezen tussen serveren of ontvangen. 

Ook kan de winnaar van de loting bepalen, dat de tegenpartij de eerste keus maakt.  

 

Serveren 

Voor het begin van de opslag moet de serveerder met 

beide voeten achter de achterlijn staan, en wel 

afwisselend aan de rechter- en aan de linkerkant van 

het midden van de baan. Bij het begin van elke game 

begint de serveerder op rechts. Hoe men serveert, 

moet men grotendeels zelf weten, als de bal maar 

eerst in de lucht wordt gegooid en via het racket 
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geslagen wordt, voordat de bal de grond heeft geraakt. De bal mag dus niet stuiteren, maar een 

onderhandse service mag wel. Men heeft geserveerd, zodra het racket de bal geraakt heeft.  

 

Serveren in de dubbel  

De serveervolgorde wordt in een dubbelspel bij het begin van elke set bepaald. Het paar dat 

begint, moet uitmaken wie van de twee het eerst serveert. Het andere paar beslist, zodra zij aan de 

eerste serveerbeurt toe zijn. In de 3e game serveert de partner van de eerste serveerder, in de 4e 

game de partner van de tweede serveerder. Zolang de set duurt, gaat het in deze volgorde verder, 

maar bij het begin van de volgende set mag men, als team, (bijv. om tactische redenen) van de 

volgorde van de vorige set afstappen.  

 

Terugslaan in de dubbel 

Bij de ontvangers is het natuurlijk precies andersom gesteld. Men bepaalt voor het begin van de 

match wie rechts of links staat en wie dus als eerste de service ontvangt. Ook hier blijft deze 

volgorde, eenmaal gekozen, tijdens de complete duur van de set hetzelfde. Daarna mogen de 

retourneerders als ze willen de volgorde veranderen.  

 

Voet- en serveerfouten  

Sommige dingen zijn bij het serveren niet toegestaan: de serveerder mag tijdens de opslag niet 

lopen. In het algemeen mag hij zijn positie niet noemenswaardig veranderen, hoewel 

onbetekenende voetbewegingen zijn toegestaan. De serveerder mag niet met één of twee van zijn 

voeten de baan binnen de lijnen aanraken eer hij geserveerd heeft, noch zich op het moment van 

serveren ergens anders bevinden dan rechts of links van de baseline. De lijnen horen bij het 

speelveld, dus wie de lijn aanraakt bij het serveren, gaat ook in de fout. Je kunt dus de opslag zelf 

incorrect uitvoeren, een voetfout maken, aan de verkeerde kant van de middellijn staan, de bal 

niet in het goede servicevlak staan of de bal in het net slaan. Ook een bal die tegen de stoel van 

de umpire belandt, is fout geserveerd. Bij een dubbel is het een fout als men tegen het lichaam 

van de (bijv. aan het net staande) medespeler opslaat of tegen diens racket. Slaat de serveerder 

daarentegen de bal rechtstreeks tegen het lichaam van de partner van de ontvanger, dan gaat het 

punt naar de serveerder. Ook als de verkeerde tegenstander retourneert, terwijl diens partner dat 

had moeten doen, gaat het punt naar de andere partij.  

 

Serveerrichting 

De geserveerde bal moet over het net worden geslagen in het vlak diagonaal daar tegenover. Op 

de lijn geslagen ballen zijn "in" en worden derhalve ook goedgekeurd. De ontvanger mag de 

service pas retourneren, als de bal de grond heeft geraakt. Is de eerste opslag fout, dan heeft de 

serveerder altijd het recht om een tweede keer te serveren ('tweede service'). Pas als ook die 

tweede service fout is, verliest de serveerder het punt.  

 

Ongeldige opslag  

De opslag is ongeldig als: de geserveerde bal het net raakt maar wel "in" geslagen is, de 

geserveerde bal het net raakt en daarna de ontvanger of diens racket, de opslag is afgeleverd op 

een moment, waarop de ontvanger nog niet spelklaar was. In al deze gevallen moet de service 

worden herhaald.  
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Er wordt een let gespeeld.  

Ontvanger klaar? De serveerder mag pas serveren, als de ontvanger klaar is. Indien de ontvanger 

een poging doet om terug te slaan, ook als hij niet klaar stond, wordt aangenomen dat hij klaar 

was. Dus als hij dan de bal mist, is het punt voor de serveerder.  

 

Opslagwissel in enkelspel (single)  

Als het eerste spel (game) ten einde is, verwisselt men van service. In een (heren/dames) 

enkelspel verwisselt men na elke game van service.  

 

Bal in het spel  

De bal is in het spel, zodra de service correct heeft plaatsgevonden. De bal blijft in het spel totdat 

het punt is gemaakt.  

 

Baanwissel  

Na het eerste, het derde, het vijfde en na elk ander oneven spel wordt van baankant gewisseld 

(dus bij de standen: 1-0, 2-1, 3-2, etc.). Of een set ten einde is, doet er hierbij dus niet toe. Bij een 

baanwissel is er altijd een korte rust. Volgens de internationale tennisregels mag deze pauze 

maximaal 2 minuten zijn.  

 

Punten scoren.  

 

Punt voor de serveerder  

De serveerder wint een punt wanneer: de geserveerde bal de ontvanger of diens racket raakt, 

voordat de bal de grond heeft geraakt, als de ontvanger niet correct terugslaat.  

 

Punt voor de ontvanger  

De ontvanger wint een punt wanneer: de serveerder tweemaal achtereen fout serveert (dubbele 

fout).  

 

Puntverlies  

Een speler verliest een punt wanneer: hij de bal niet terugslaat, eer de bal tweemaal op zijn helft 

de grond heeft geraakt, hij de bal buiten de lijnen slaat, hij een bal slaat, die zich nog op de helft 

van de tegenpartij bevindt (bijv. van het volleren), hij zijn racket gooit naar de bal en deze raakt, 

hij de bal tweemaal direct achter elkaar raakt, hij het net raakt terwijl de bal nog in het spel is, hij 

de bal met zijn lichaam raakt.  

 

Bal op de lijn  

Omdat de lijnen tot de baan behoren, telt een bal die op de lijn valt als goed. Ook als het grootste 

gedeelte van de bal buiten de lijn de grond raakt naar een deel van de bal de lijn, is de bal "in".  
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Goed teruggeslagen  

Een geretourneerde bal is goed, indien de bal na het net, de netband, de netpalen of een ander tot 

het net behorend voorwerp heeft geraakt en vervolgens in het goede vak binnen de lijnen van het 

veld (of servicevak in geval van een service) is terechtgekomen.  

 

 

De telling  

Indien de speler een punt maakt (zelf scoort of via een foute slag van de tegenstander) dan staat 

hij op 15, wint hij ook het tweede punt dan staat hij op 30, wint hij ook het derde punt dan klimt 

zijn score naar 40 en als hij ook het vierde punt naar zich toetrekt, dan heeft hij een game 

gemaakt. Maar er zijn uitzonderingen op die regel. Indien beide spelers 3 maal een punt hebben 

gescoord, staat het 40 gelijk ("deuce"). Wie daarna scoort komt op "voordeel" (advantage); wint 

hij bij die stand het volgende punt, dan is de game voor hem. Maar als de tegenstander het 

volgende punt maakt, dan is het opnieuw gelijk enzovoort, totdat een van de spelers na de gelijke 

stand (deuce of daarna) tweemaal achtereenvolgens scoort. Daarmee is dan die game (dat spel) 

beslist. In theorie kan "deuce-voordeel/nadeel" eindeloos doorgaan. Hieronder een voorbeeld van 

hoe een game zou kunnen verlopen: 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 (deuce), voordeel, 

deuce, nadeel, deuce, nadeel, GAME  

 

Tie-break  

De tie-break regeling gaat in werking, zodra een gelijke stand van 6-6 is bereikt. Deze 

beslissende fase van een set verloopt als volgt:  

 

Tie-break in het enkelspel  

De speler die het eerst 7 punten bezit (met een voorsprong van twee punten) heeft een tie-break 

en daarmee de set gewonnen. Wordt er in die tie-break een 6-6 stand bereikt, dan moet men zo 

lang doorgaan, totdat een van beide spelers een voorsprong van 2 punten behaald heeft. Men telt 

in de tie-break niet 15-0, 30-0 enz., maar 1-0, 2-0 enz. De speler die de tie-break met de opslag 

begint, serveert voor één punt, maar zijn tegenstander daarna voor het tweede en derde punt. 

Vervolgens serveren beide spelers voor twee punten achtereen, totdat vaststaat wie gewonnen 

heeft. Vanaf het eerste punt wordt er afwisselend vanaf de rechter- en de linkerkant geserveerd. 

Er moet van kant gewisseld worden na elke 6 punten en ook nadat de tie-break ten einde is.  

 

 

Tie-break in het dubbelspel  

In de tie-break wordt het dubbelspel op dezelfde manier gespeeld als het enkelspel. De speler die 

met serveren begint, serveert voor het eerste punt. Daarna geldt voor iedere speler die aan de 

beurt is dat hij voor twee punten achtereen serveert. Dat gaat zo door tot vaststaat wie de tie-

break, en dus ook de set, gewonnen hebben. De tie-braek gaat tot 7 punten. Er moet echter altijd 

2 punten verschil zijn. Dus het kan bij een stand van 7-5 afgelopen zijn, maar net zo goed bij een 

stand 13-11. Het verschil moet zo is gezegd altijd 2 punten zijn. 
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Opslag-volgorde  

De speler die (het duo dat) in de tie-break met serveren is begonnen, ontvangt de service in de 

eerste game van de volgende set.  

 

Sets  

 

Setwinst  

Een speler die 6 games heeft gescoord, heeft de set gewonnen op voorwaarde dat er een verschil 

is van tenminste 2 games. Dat betekent dat de set met een stand van 6-5 de nog niet is gewonnen. 

Het kan na een 6-5 nl. nog 6-6 worden. Als dat zo is moet er een tie-break gespeeld worden. 

Wordt het echter 7-5, dan is de set gespeeld. 

Hoeveel sets? In het algemeen is die speler winnaar van de partij, die 2 sets heeft gewonnen. Er 

zijn echter toernooien, waaronder de Davis Cup en de Grand Slam toernooien (Australian Open, 

US Open, Rolland Garros, Wimbledon), waarin bij herenpartijen de winnaar is, die 3 sets heeft 

gewonnen.  

Bij dames wordt nooit om meer dan 3 sets gespeeld ("best of three"), maar bij de heren kan een 

partij die om 3 gewonnen sets gaat, maximaal 5 sets duren. Dit systeem noemt men "best of five".  
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Sponsoring 
 

Beste (kandidaat-)sponsor, 

 

Tennisvereniging Deuce in Den Burg mag zich een van de grootste verenigingen van Texel 

noemen. Het bestuur en de leden zijn daar erg trots op! Immers, dit respectabel aantal leden (ruim  

420) dragen bij aan een gezond clubklimaat.  

Het bedrijfsleven doet hier ook aan mee! Zo stellen wij het bedrijfsleven in de gelegenheid zich 

in ons tennispark door middel van doeken en reclameborden te presenteren en zich zodoende “in 

the picture” te zetten. Onze vereniging ontvangt hier een bescheiden vergoeding voor. Op deze 

wijze zijn het uiteindelijk de leden, uiteraard ook de overheid, maar óók het bedrijfsleven die het 

op vrijwillige leest gezette verenigingsleven in stand houden.  

 

Wellicht is een reclame-uiting van uw bedrijf in ons tennispark iets voor u! Wij bieden daarvoor 

de volgende mogelijkheden. 

 

Doeken 

U kent ze vast wel. Doeken zijn (doorgaans) donker groen van ongeveer 12 bij 2 meter met een 

zwarte belettering. Deze worden bevestigd aan de binnenkant van de hekken van de tennisbaan.  

De aanschaf van een doek kost tussen de € 300,- en € 400,-. De kosten hiervan komen voor uw 

eigen rekening. Het doek blijft dus van u!  

De aanschaf en de afhandeling hiervan kan verzorgd worden door T.V. Deuce. Vervolgens mag u 

het eerste jaar gratis van uw reclameplaats gebruik maken. U hoeft de jaarlijkse bijdrage van 

€ 180,- pas vanaf het tweede jaar (te betalen. U ontvangt daarvoor van ons een factuur.  

Onze ervaring met doeken is zodanig dat wij kunnen zeggen dat deze een lange levensduur 

hebben. Tien jaar moet kunnen! 

 

Reclameborden  

U kunt ook kiezen voor een reclamebord. Reclameborden zijn ongeveer 3 bij 1 meter en hangen 

in ons park op heuphoogte aan de binnenkant van de tennisbanen. De kosten van een reclamebord 

liggen tussen de € 100,- en € 200,-. De kosten hiervan komen voor uw rekening. Ook het bord, 

blijft van u! Het eerste jaar betaalt u geen jaarlijkse bijdrage . Deze gaat pas in het tweede jaar in.  

DEUCE rekent hier een bedrag voor van  € 68,00 p/j. 

 

Iets voor u? 

Als u interesse heeft om u zelf in ons tennispark te presenteren, neem dan contact op met Hans de 

Porto (tel. 313088, 06-22485201 of via email hansdeporto@hetnet.nl). Wellicht kunnen wij dan 

het een en ander voor elkaar betekenen! 

mailto:hansdeporto@hetnet.nl
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Tennisvereniging Deuce 

Namens deze, 

 

Jan Burgman,  

Voorzitter 


