
Als nieuw lid heb je vast nog veel vragen. Hoe 

begin je met tennissen en met wie? Hier vind je 

alvast wat informatie en tips om van start te 

gaan. Voel je vooral thuis bij de Blauwe Reiger.

Welkom 
De warm welkomgids voor

jou als nieuwe blauwe reiger!

Elke dinsdagavond v.a.

19:00 uur en donderdag  v.a. 

9:00 uur kun je komen tossen. 

Dit is een simpele manier om 

even te tennissen, ook als je 

nog niemand kent. Je kunt 

zonder aanmelding komen 

opdagen en je wordt ingedeeld 

in een willekeurig dubbelteam. 

Zo leer je gelijk wat Blauwe 

Reigers kennen.

Maatje vinden

Of je net begint of al langer 

tennist, het is altijd een goed 

idee om aan je techniek te 

werken. Je kunt je via 

www.tennisschoolutrecht.nl 

aanmelden. Je kunt ook vragen 

om je in een groep van vier in 

te laten delen. Dan heb je gelijk 

wat tennispartners erbij. 

Het competitieseizoen wordt door 

velen beschouwd als de leukste 

periode in het tennis. Het spelen in 

teamverband maakt het extra gezellig 

en je zult merken dat het bruist op 

het park. De voorjaarscompetitie start 

in april en de najaarscompetitie in 

september. Wees niet bang dat je niet 

goed genoeg bent. Voor elk niveau is 

er een competitie en dat geldt ook 

voor toernooien. Inschrijven dus!

Buiten de 

competitie om 

worden er door 

heel het land 

toernooien 

georganiseerd. 

Hier vind je alle 

toernooien. In juli 

is het Blauwe 

Reiger  open 

toernooi. 

Tossen Lessen Competitie
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Toernooien

                         Het dilemma: je wilt graag 

tennissen maar je kent nog niemand of 

iedereen is druk. Daar hebben we wel wat 

voor. Installeer de AllUnited ClubApp 

(gebruikersnaam is jouw e-mail) en voeg de 

Blauwe Reiger toe. In deze app kun je veel en 

ook een maatje zoeken. Klik daarvoor in het 

homescherm rechtsonder op het bliksem-

icoontje. Meer uitleg lees je hier.

                       We hebben ook een whatsapp

                       groep. Daar kun je altijd rond-

                       vragen wie zin in een potje heeft.

Klik hier (op je telefoon) om lid te worden.

Je kunt elke dag tussen 8:00 - 23:00 uur tennissen. Via de 

ClubApp reserveer je vooraf een baan. De banen worden met 

veel liefde onderhouden door jouw mede-blauwe reigers. 

Zorg er goed voor door tennisschoenen te dragen, de banen 

na je spel te vegen en niet te spelen als er plassen liggen of 

het stoplicht op rood staat. Hieronder meer over de 

verschillende speeltypes om direct van start te gaan.

Na het tennissen kun je bij Cindy en Marloes in Baan 11 

nagenieten van een welverdiend drankje en hapje! Tijdens 

openingstijden kun je ze bereiken op tel. 0346-570191.

GAME ON!

De banen en baan 11

Deze pagina is slechts het begin. Er zijn ook 

clubkampioenschappen, feesten, spontane 

activiteiten en meer. Door de groeiende 

activiteit binnen de club zal dit alleen maar 

toenemen. Check regelmatig de kalender dus!
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t Een blauwe reiger ben je niet alleen in naam. Je draagt het uit 

op de baan en de club. Speel voor je plezier, competitief, maar 

wees altijd respectvol. Geef andere clubs en leden een warm 

welkom. Help elkaar. Help de vereniging. Maak plezier! En zorg 

dat iedereen zich veilig voelt. Heb je een mindere ervaring? 

Onze vertrouwenspersonen staan voor je klaar.

Vragen?
Verder op weg geholpen worden? welkom@blauwereiger.nl
Competitievragen / inschrijven: vcl@blauwereiger.nl
Bestuur: secretaris@blauwereiger.nl
Tennis- en jeugdzaken: tennis@blauwereiger.nl
Clubhuis / Baan 11: tel. 0346-570191
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