
De jeugdcommissie bestaat uit 5 
enthousiaste vrijwilligers: Lydeke Zwart, Henk 
Bongers, Marleen Goosen, Robin Beiler en 
Anouschka Scholten.

Heb je vragen? Neem gerust contact op!
Mail: jeugd@zuilensetennisclub.nl of bel: 
Lydeke Zwart 06-20515081
Henk Bongers 030-2448400

Zuilense Tennis Club (ZTC)

Burgemeester Norbruislaan 680 
3555 EZ Utrecht (bij sporthal Zuilen)

Tel.: 030-2440297

mailto:jeugd@zuilensetennisclub.nl


De Zuilense Tennis Club is een kleine gezellige club 
met 5 gravelbanen en een actieve 
jeugdcommissie. Ons motto

Plezier met tennis!

De contributie
Jeugd t/m13 jaar: € 128,50
Jeugd 14-17 jaar: € 157,50

Tennislessen voor de jeugd: 16 lessen van 50 min 
door onze vaste tennisleraar, voor een kleine 
bijdrage van €30

Clubnieuws verschijnt een aantal keer per jaar 
digitaal. Het laatste nieuws staat ook op onze 
website www.zuilensetennisclub.nl en uiteraard 
vind je ZTC op Facebook 
www.facebook.com/ZuilenseTennisClub/

Persoonlijk tennispasje: Je krijgt een eigen clubpas
met je foto. En met je pasje kun je banen 
reserveren via ons digitaal afhangbord.

Hoe word je lid? Via een inschrijfformulier op de 
club, via de website of mail de ledenadministratie 
voor een inschrijfformulier: 
ledenadministratie@zuilensetennisclub.nl

Activiteiten voor de jeugd o.a.
• Open Jeugdmiddag – gratis instuif woe 28 maart 

van 14:30 uur-17:00 uur: Kennis maken met 
tennis, een lesje volgen? Kom langs en neem je 
vriendje of vriendinnetje mee! Rackets zijn 
aanwezig.

• Club tour- woe 18 april van 15:00-17:00 uurvoor
nieuwe jeugdleden en hun ouders. Kennismaken 
met de club.

• Zomeravond activiteit voor de oudere jeugd 
vanaf 12 jaar.

• Clubkampioenschappen Beginners, gevorderden, 
iedereen kan meedoen. 

• Veulen/paard toernooi Vraag je vader, moeder, 
tante, oom, of wie je dan ook kan bedenken, om 
samen met jou het op te nemen tegen andere 
koppels. Gegarandeerd gezellig en leuk!

• Worldtour competitie voor de beginnende en 
iets gevorderde jeugd, een aantal zondagen in 
voor- en najaar tegen een andere club: 
verslavend leuk!

• Competitie in voorjaar en najaar 7 weken in een 
poule tegen andere clubs spelen.  

Zie voor de actuele data ook 
http://zuilensetennisclub.nl/jeugd/
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