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Welkom
Welkom bij TC Hodenpijl, de gezelligste tennisvereniging van Midden-Delfland en omstreken! We
vinden het fijn je als nieuw lid te mogen begroeten en hopen dat je veel (tennis)uurtjes op ons park
gaat beleven.
Om je een beetje wegwijs te maken binnen de vereniging, hebben we dit boekje samengesteld.
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TC Hodenpijl
De Club
Tennisclub Hodenpijl is opgericht op 16 mei 1977. In 1985 werd begonnen met tennissen aan de
Woudseweg in Den Hoorn op vier buitenbanen (gravel). Begin 1986 werden er nog drie buitenbanen
(gravel) aangelegd. Sinds 2006 zijn wij verhuisd naar het toen nieuw aangelegde sportpark Den
Hoorn.
Het park
De vereniging ligt op het sportpark “Den Hoorn” en beschikt over 9 gravel plus banen, een minibaan
voor de jeugd, een oefenmuur om in te spelen en een mooi clubhuis met groot terras.
Clubhuis en bar
Het park beschikt over een gezellig clubhuis, omgeven door ruime, zonnige terrassen. Binnen
bevinden zich 2 kleedkamers en natuurlijk de bar.
De bar is in eigen beheer van de tennisvereniging en deze wordt dus volledig door de eigen leden
beheerd. Van april t/m september worden er bardiensten gedraaid door de eigen leden: op alle
avonden en op zaterdag en zondag overdag. Gedurende het tennisseizoen worden alle leden voor de
bardienst ingeroosterd en daarnaast worden alle competitieteams een paar keer per seizoen
ingeroosterd tijdens de competitierondes.
Ook alle nieuwe leden worden automatisch een paar keer ingeroosterd voor bardienst, samen met
een ander lid (je draait altijd bardienst met zijn tweeën). Op die manier leer je uiteraard sneller
mensen kennen en raak je een beetje bekend met de club. De bardiensten worden ingedeeld door de
Barcommissie (Baco).
De barmedewerkers stellen het op prijs wanneer je het gebruikte serviesgoed na gebruik weer
terugbrengt naar de bar. Zo houden we de buitenterrassen en ook de tafels binnen, opgeruimd. Zo
draagt iedereen zijn steentje bij.
Er kan aan de bar zowel contant, met pin als met de KNLTB-ledenpas betaald worden. Je kunt je
KNLT-pas opladen aan de bar via je pin pas. Als je met je KNLTB-pas betaalt, krijg je 10% korting. Met
deze pas kun je alleen op je eigen vereniging betalen.
De lichten op de banen kunnen bediend worden met het schakelbord dat achter de bar hangt. Dit
bord wordt bediend door de barmedewerkers. Tevens staan er naast de banen palen met een rode
knop. Buiten het seizoen, kun je hiermee zelf de lichten bedienen. Als de lampen bijna uitgaan, gaat
er een rode lamp branden, naast de baan. Als je dan nog wilt blijven spelen moet je even op de rode
knop drukken.
Van oktober t/m maart is de kantine gesloten, maar je kunt dan nog wel bij de kleedkamers en
toiletten komen. Bij de buitendeur van het paviljoen hangt een paslezer. Door hier je ledenpas
doorheen te halen, kun je deze deur ontgrendelen en zijn de kleedkamers en toiletten bereikbaar. De
tussendoor naar de kantine blijft gesloten, deze is beveiligd met een alarm.
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Tennissen
Ledenpas
Nieuwe leden worden door de vereniging aangemeld bij de KNLTB. Je kunt je KNLTB-pasje (ledenpas)
vanaf 1 april afhalen bij de bar van de vereniging. Deze pas is 2 jaar geldig, je krijgt dus niet ieder jaar
een nieuw pasje.
Deze pas kun je ook gebruiken als betaalmiddel bij Hodenpijl. Via de pinautomaat bij de bar kun je
saldo storten op je ledenpas. Als je vervolgens met je ledenpas betaalt aan de bar, ontvang je 10%
korting.
Baan afhangen
TC Hodenpijl werkt met een digitaal afhangbord dat in de hal van het clubhuis hangt. Je kunt hier met
je ledenpas een baan afhangen. Volg de instructies op het afhangbord. Als je gaat enkelen krijg je 30
minuten speeltijd, als je gaat dubbelen krijg je 45 minuten speeltijd. Daarna kan de baan weer door
anderen worden afgehangen. Wil je daarna nog een keer spelen? Hang dan opnieuw af.
Voor lessen, competitie en tossen kunnen banen gereserveerd zijn, deze kun je dan niet afhangen.
Wanneer kan je spelen
Op de gravel plus banen kun je spelen zo lang het weer het toe laat. Zodra er plassen op de baan
komen, kun je er niet meer op spelen. De banen worden dan glad en de ondergrond kan kapot
gelopen worden. Als je tijdens een flinke regenbui van de baan gaat hoef je de baan niet te slepen.
De baanbeheerder houdt in principe in de gaten of de banen bespeelbaar zijn. Als de banen zijn
afgekeurd wordt er op baan 1 een bord opgehangen met ‘afgekeurd’. Dit bord geldt voor het hele
park.
Je kunt in principe 7 dagen per week tussen 9.00 en 23.00 uur tennissen. Om 23.00 uur gaat de
baanverlichting automatisch uit en kan er niet meer getennist worden.
Tossen, competitiedagen en toernooien
Op woensdagavond zijn er veel banen bezet vanwege het tossen. Er worden in principe 2 banen
vrijgehouden voor vrij tennis.
Vanaf april (voorjaarscompetitie) en vanaf half september (najaarscompetitie) wordt er gedurende 7
weken op een aantal banen competitie gespeeld. Hierdoor zijn er op vrijdagavond en op zaterdag en
zondag weinig banen beschikbaar om vrij te spelen. Op de website proberen we voor ieder weekend
aan te geven hoeveel banen er beschikbaar zijn. Ook tijdens toernooien zullen de meeste banen
bezet zijn.
Tijdens en na het spelen
De banen mogen alleen betreden worden met tennisschoenen. Sleep na het tennissen altijd de baan
met het sleepnet. Sleep hierbij in cirkels van buiten naar binnen. Dit doe je alleen als het droog is.
Zodra het nat is: niet vegen! Op de banen vind je ook kleine vegertjes, om de lijnen schoon te vegen.

Informatieboekje TC Hodenpijl

5

Tennisles
Op ons park worden de lessen verzorgd door Tennisschool Jan de Rook. Zij hebben 1 buiten lesbaan
tot hun beschikking. Tijdens de wintermaanden (oktober t/m maart) worden de trainingen binnen in
de hal bij Allround gegeven, waardoor de lessen altijd door kunnen gaan, ongeacht de
weersomstandigheden.
Meer informatie over de lessen en tarieven vind je op www.tennisschooljanderook.nl. Kies dan voor
ons park ‘TC Hodenpijl’.

Nieuwsbrief en social media
Nieuwsbrief
Zo’n 10 à 12x per jaar verschijnt er een nieuwsbrief. Deze wordt per mail verstuurd, dus het is
belangrijk dat wijzigingen in het mailadres worden doorgegeven aan de club. Nieuwe leden worden
vanzelf opgenomen in het mailbestand voor de nieuwsbrief. Mocht je geen nieuwsbrief ontvangen,
dan kun je je op onze website aanmelden, onder het kopje ‘actueel’. Hier vind je ook het archief van
nieuwsbrieven.
Facebook
Uiteraard zijn wij ook op Facebook te vinden op
https://www.facebook.com/tennisvereniging.hodenpijl/. Als je onze pagina leuk vindt, blijf je vanzelf
op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Ook verschijnt de nieuwsbrief hierop.
Ons beroemde Hodenpijl Open toernooi heeft een eigen Facebook pagina:
https://www.facebook.com/Hodenpijl-Open-172709062799996/
Hierop komt al het nieuws rondom het open toernooi: wanneer de inschrijving start, het
entertainment programma en leuke foto’s en nieuwtjes tijdens het toernooi zelf.

AllUnited ledenportaal
Alle leden van Hodenpijl hebben toegang tot het ledenportaal van AllUnited. In dit online systeem
heb je de mogelijkheid om je eigen gegevens aan te passen. Daarnaast kun je ook:
• Je geplande bardiensten zien;
• Als teamcaptain de geplande teambardiensten zien;
• Jezelf inroosteren op de open plekken in het barrooster.
Inloggen bij AllUnited doe je met het mailadres waarmee je staat geregistreerd bij TC Hodenpijl. Als
het goed is heb je zelf al een wachtwoord ingesteld en anders klik je op ‘nieuw wachtwoord
aanvragen’. Dan krijg je een mail met een wachtwoord op het betreffende mailadres.
Log hier in bij AllUnited
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Activiteiten en evenementen
Tossen op woensdagavond
Tijdens het seizoen (van april tot oktober) is het iedere woensdagavond toss-avond. Dan zijn 7 van de
9 banen gereserveerd voor het tossen. Tijdens de clubtoernooien en het open toernooi is er geen
toss.
Tossen houdt in dat je wordt ingedeeld voor een dubbelpartij met andere leden die tossen (je hoeft
dus geen tennispartner te hebben). Dit kan gemengd zijn of alleen dames/heren. Het is maar net hoe
het die avond uitkomt. Een hele leuke manier om andere clubleden te leren kennen!
Je hoeft je niet van tevoren aan te melden voor de toss. Je komt gewoon naar de club toe, geeft je
ledenpas af bij de toss-indeler van die avond en die zorgt er dan voor dat je wordt ingedeeld.
1e ronde: 19.00 uur
2e ronde: 19.45 uur
3e ronde: 20.30 uur
4e ronde: 21.15 uur (bij voldoende animo)
Je kunt iedere ronde instromen. Zorg wel dat je 10 minuten voor aanvang van de ronde aanwezig
bent, zodat je kunt worden ingedeeld. De partijen duren 45 minuten waarbij de bel een einde aan de
partij maakt. Daarna ga je weer naar het toss-bord bij het clubhuis om te kijken of je weer opnieuw
bent ingedeeld. Als je de volgende ronde niet wil meedoen, draai je je pasje om voordat je de baan
op gaat. Als er erg veel mensen zijn die willen tossen, kan het voorkomen dat je een ronde moet
wachten. Vergeet niet na afloop van het tossen je pasje weer mee te nemen.
Competitie spelen
Elk jaar in april start de KNLTB voorjaarscompetitie en in september de najaarscompetitie. Beide
competities duren 7 weken. Op onze club is het mogelijk om competitie te spelen op
dinsdag overdag, donderdag overdag, vrijdagavond, zaterdag overdag en zondag overdag. Er zijn
verschillende soorten competitievormen, zoals damescompetitie, herencompetitie, mixcompetitie,
35+ competitie. Elk team bestaat uit minimaal 4 personen, maar bij voorkeur uit 6 personen om
blessures of andere zaken binnen het eigen team op te vangen.
Informeer bij Sylvia van Geest (competitieleiding) naar de mogelijkheden voor het spelen van
competitie: 06-22025876 of sylviavangeest@hotmail.com.
Openingsdag
De openingsdag is de eerste dag van het seizoen dat er wordt gespeeld. Het is een gezellige dag voor
zowel de leden van TC Hodenpijl die een introducé mogen meenemen en voor mensen die kennis
willen maken met tennis. Voor jong en oud worden er leuke activiteiten georganiseerd, zowel op de
baan als ernaast, om het buitenseizoen op een gezellige manier met elkaar af te trappen.
Clubkampioenschappen
Jaarlijks organiseert Hodenpijl 2 clubtoernooien: een enkel/mix dubbeltoernooi en een
dubbeltoernooi. Voor deze toernooien kunnen alleen TC Hodenpijl leden zich inschrijven.
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Het enkel/mix toernooi wordt gespeeld in de eerste helft van het seizoen, nadat de
voorjaarscompetitie is afgelopen.
Het dubbeltoernooi wordt gespeeld na de zomervakantie, voordat de herfstcompetitie begint.
Beide toernooien duren twee weken, met op de vrijdag of zaterdag van het laatste weekend de halve
finales en finales. Via de website, de nieuwsbrief en per mail wordt tijdig bekend gemaakt
wanneer deze toernooien starten en wanneer er ingeschreven kan worden. De speelsterktes zijn:
A1(zeer gevorderd), A2, B1 en B2(beginners). Er wordt gespeeld in poules, dus je speelt in principe
altijd meerdere wedstrijden.
Hodenpijl Open
Het Hodenpijl Open is al 25 jaar een van de meest geliefde toernooien in de regio. De inschrijvingen
zitten dan ook meestal binnen 2 dagen vol. Aan het open toernooi mogen niet alleen leden van
Hodenpijl deelnemen, maar iedereen die KNLTB-lid is kan zich hiervoor inschrijven.
Dit toernooi vindt altijd plaats in de zomervakantie, in week 32 en start op de zondag daarvoor. De
finaledag is op de laatste zondag van de toernooiweek. Er kan worden ingeschreven voor een single,
dubbel of mix dubbel, maximaal voor 2 onderdelen. De speelsterktes zijn de door de KNLTB
vastgestelde speelsterktes. Er wordt tijdig bekend gemaakt wanneer er ingeschreven kan worden.
Het Hodenpijl Open staat in de verre omtrek bekend als hét feesttoernooi van de regio. De
feestcommissie bedenkt altijd weer een leuk thema en organiseert hier een geweldig
entertainmentprogramma omheen. Ieder jaar een ander thema, mooie aankleding, artiesten, veel
vrijwilligers, veel tennissers en veel bezoekers zijn de ingrediënten voor een altijd weer fantastische
feestweek.
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Bestuur en commissies
Vrijwilligers
TC Hodenpijl is een vereniging voor leden en door leden. De club draait volledig op vrijwilligers die
helpen met allerlei activiteiten, zoals bardiensten, toernooien, baanonderhoud en nog veel meer. TC
Hodenpijl stelt dat bijzonder op prijs en organiseert als dank jaarlijks de medewerkersavond. We
kunnen natuurlijk altijd meer vrijwilligers gebruiken. Wil je ook graag iets doen binnen de vereniging?
Meld je dan aan bij één van de bestuurs- of commissieleden en informeer naar de mogelijkheden.
Bestuur: info@hodenpijl.nl
Het bestuur geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en
vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. De voorzitter vormt samen met de secretaris,
penningmeester en 4 bestuursleden het dagelijks bestuur.
Commissies
Technische Commissie (TC)
De Technische Commissie organiseert de openingsdag in het eerste weekend van het seizoen.
Daarnaast het clubtoernooi enkel/mix-dubbel aan het begin van het seizoen en het dubbeltoernooi
in het naseizoen. Deze gezellige commissie bestaat uit vrijwilligers die samen met de leden van de
club onderlinge activiteiten organiseren om samen en tegen elkaar te tennissen op onze mooie club.
tc@hodenpijl.nl
Open Toernooi Commissie (OTC)
De naam zegt het al, de Open Toernooi Commissie organiseert ieder jaar het open toernooi
‘Hodenpijl Open’. De OTC zorgt voor de planning van alle wedstrijden in de toernooiweek, het
verwerken van alle uitslagen, het op de site publiceren van de uitslagen en de planning. Daarnaast is
de OTC te allen tijde aanspreekpunt voor alle deelnemers (en publiek) tijdens deze week.
hodenpijlopen@hodenpijl.nl
Jeugdcommissie (JC)
Voor het organiseren van alle activiteiten is de jeugdcommissie afhankelijk van hulp van ouders en
leden. Voor vragen of suggesties kunt u mailen naar de jeugdcommissie: jc@hodenpijl.nl.
Barcommissie (Baco)
De bar in ons clubhuis is het hart van de vereniging: Na het tennissen blijven veel leden nog even
hangen voor een drankje. De Barcommissie zorgt ervoor dat alles met betrekking tot de bar naar
behoren reilt en zeilt.
De barcommissie is een team van een aantal vrijwilligers die gedurende het seizoen van 1 april t/m
30 september de barbezetting verzorgt. Met de inzet van de leden kan de barbezetting tot op heden
nog steeds gerealiseerd worden met enkel vrijwilligers, vandaar dat we de prijzen zo laag kunnen
houden.
Om dit elk jaar in stand te houden, vragen wij alle leden minimaal 1 à 2 keer per seizoen een
bardienst te draaien. Je draait altijd bardienst met zijn 2-en. De doordeweekse bardiensten zijn van
19.30 uur tot uiterlijk 23.45 uur. Ben je toch onverhoopt verhinderd op de aangewezen datum, ruil
dan tijdig met iemand anders, zodat wij altijd kunnen garanderen dat de bar gedurende het seizoen
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open is. Je vindt het tenslotte zelf ook leuk, als je na het tennissen een overheerlijk drankje kan halen
en er iemand achter de bar staat.
Indien mee wordt gedaan met één van de competities dient er met het competitieteam een aantal
bardiensten gedraaid te worden. Op deze competitiedagen in het weekend worden er meerdere
diensten ingedeeld. Voor het open toernooi (week 32) wordt er een apart rooster gemaakt, ook
hiervoor zijn aanmeldingen altijd welkom.
Heb je vragen en/of opmerkingen, stuur dan een mailtje naar baco@hodenpijl.nl.
Communicatiecommissie
Deze commissie zorgt dat de website en de social media kanalen actueel blijven. Daarnaast versturen
ze 10 tot 12 keer per jaar een nieuwsbrief zodat je op de hoogte bent van het laatste nieuws.
webmaster@hodenpijl.nl.
Feestcommissie (feco)
Hodenpijl heeft de naam niet alleen te gaan voor prestatie, maar ook zeker voor de gezelligheid. Bij
een feestje op onze vereniging is de feestcommissie doorgaans verantwoordelijk voor de organisatie.
De feestcommissie wordt ingezet op aanvraag van de overige commissies, maar houdt zich daarnaast
voornamelijk bezig met de organisatie van de volgende evenementen:
• Medewerkersdag
• Openingsfeest
• Hodenpijl Open
• Laatste competitiedag
• Slotfeest
Heb je een leuk idee of ben jij een enthousiast potentieel feco-lid? Neem dan contact met ons op:
feco@hodenpijl.nl.
Sponsorcommissie en Business Club (BC)
De sponsorcommissie heeft tot doel het genereren van financiële middelen die ter beschikking
dienen te komen van de gehele vereniging en het Hodenpijl Open in het bijzonder. Zonder deze
inkomsten kan het Hodenpijl Open niet bestaan.
Hodenpijl kent een actieve business club van 35-40 leden. Daarnaast hebben we nog twee standaard
vormen van sponsoring binnen onze vereniging. Dit betreft sponsoring door middel van een
reclamebord of winddoek.
De commissie onderhoudt alle contacten met en werft ook nieuwe sponsoren. Ook regelen we de
jaarlijkse facturering. Daarnaast organiseert de sponsorcommissie enkele keren per jaar
bijeenkomsten voor de business club, waarvan een keer ook met de overige sponsoren. Doel van
deze bijeenkomsten de interactie tussen de sponsoren onderling en tussen sponsoren en de
vereniging (leden) te bevorderen zodat een zogenaamde “win-win” situatie kan ontstaan. Het
jaarlijkse befaamde “Hodenpijl Open Diner” voor de BC leden is hierbij een hoogtepunt.
De sponsorcommissie bestaat momenteel uit de volgende personen: Rob Schraven, Sander
Eijgenraam, Peter van der Gaag en Hans van der Krogt. Heeft u interesse, vragen en/of opmerkingen
dan kunt u deze aan ons kwijt door een e-mail te sturen naar bc@hodenpijl.nl
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Bridge club Hodenpijl
Bridge club Hodenpijl bestaat inmiddels meer dan 25 jaar. Het is onstaan door leden van de
tennisclub die een bridge club hebben opgericht en dat wordt nog steeds met veel plezier gedaan.
De bridge club heeft een ledenbestand van rond de 64 personen. Het bridge seizoen loopt van de
eerste donderdag van oktober t/m de laatste donderdag van maart. In die periode wordt er iedere
donderdagavond gebridged. Aanvang is om 20.00 uur tot ongeveer 23.00 uur. Er worden altijd 24
spellen gespeeld.
Voor verdere informatie kunt U kontact opnemen met:
Henk v.d. Bos, voorzitter, tel. 06-54690259
Koos Bentvelzen, wedstrijdleider, tel. 015-2615835
De Veteranen commissie
Elke maandag en woensdagmorgen is er van 9.00 uur tot 10.30 uur tossen, erna is het koffie drinken
of een uurtje te tennissen of te bridgen.
In de maanden juni t/m augustus nemen wij deel aan de recreatieve veteranen competitie. De
thuiswedstrijden worden op dinsdag en vrijdagmorgen gespeeld.
Vanaf 1 oktober t/m eind februari kan er zolang de banen bespeelbaar zijn buiten getennist worden.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Koos Bentvelsen of Anton Jansen.
Overige commissies
Naast bovengenoemde commissies zijn vrijwilligers van TC Hodenpijl ook actief in:
- Baanonderhoud
- Groenonderhoud
- Schoonmaak
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Contact
Bezoekadres:
Sportcomplex Den Hoorn
Zuidhoornseweg 6
2635 DJ Den Hoorn
T: 015 – 261 75 92
E: info@hodenpijl.nl
I: www.hodenpijl.nl
Ledenadministratie:
ledenadministratie@hodenpijl.nl

Technische commissie (TC)
Open Toernooi Commissie (OTC)
Barcommissie (Baco)
Feestcommissie (Feco)
Website/ Communicatie
Jeugdcommisse (JC)
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