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Beachtennis…? Nieuw in Houten!

All rights reserved DE ROOS projecten & consultancy

INHOUD PRESENTATIE
- wat is beachtennis

- seizoen 2010 voor Houten

- partnership

Beachtennis is nieuw!

met vrienden

sportief

ontmoeten

fun

kennismaken

fit voelen

Beachtennis is nieuw!

� Racket = Pallet

� Zachtere tennisbal = stage 1-bal

� Veld 16 bij 8 meter (beachvolleyball).
� Wedstrijd om 2 of 3 gewonnen sets (tot 5 of 6)

� Een service, beslissend punt bij 40-40 

� Heren Dubbel  

� Dames Dubbel

� Gemengd Dubbel 

� Fun is voor iedereen

� Fanatiek tot en met cat.4/B2

� Internationale deelname aan ITF Beach Series

meerjarenplan voor Houten

- = Groeiplan!

- Van een evenement met FUNGAMES (12 juni aan de Rietplas)met 
vervolgclinics richting NK beachtennis…..naar een week lang 
beachsport in 2013

- Gericht op Houtenaren e.o., tennis/sport-relaties voor dit 
seizoen 

- Uitbouwen naar scholen, bedrijfssport en NK-voorrondes

- Mede mogelijk gemaakt door samenwerkingen vanuit sport, 
sponsoren, supporters….

- Basis filosofie: maatschappelijk betrokken + voor het goede doel!
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Beachtennissers in Nederland…

� Vanaf 14 jaar (deelnemers NK 2009 tussen 22-35 jaar: 62%)

� 95% lid van tennisclub

� speelt toernooien

� 69% ziet beachtennis als aanvulling op regulier

� 79% wil beachtennis als onderdeel van de club

seizoen 2010 in Houten

- Clinics voor alle klassen van ‘t Wellandcollege (150 lln),

vanaf mei

- Trainingen + PR: Oude Dorp (5 en 6 juni)

- Rietplas, zaterdag: 12 juni
- Beachtennisevent met FUNgames voor goede doel/gehele gezin

- Dubbeltoernooi voor max. 40 teams (80 dlrs.)

- Demo BN-er/sportheld 

- VERVOLG

- Beachtennistrainingen, 3 weken olv EK-gangster 2009 Eline Veder
- Nederlands Kampioenschap, eind augustus/1e week september

Seizoen 2011 e.v. in Houten

- Regionale voorronde beachtennis voor het NK

- Andere sporten erbij (soccer, handball, volleyball,voetvolley)

- Voortgezet Onderwijs (ook actief met t goede doel)
- Bedrijventoernooi

- Naar aanleg vast beachsportlokatie in Houten…?

- ….

Beachtennis….officieel voorronde voor het NK. Groeimodel voor Houten…?
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Wervings- en mediacampagne 2010

� Flyers, 250
� Posters, 80
� Spandoeken, 6
� Direct Emails, 2200
� Sociale netwerken 
� ‘T Groentje, 4x
� Lichtkrant, 1week
� TV, 1x
� www.beachhouten.nl

Meedoen?

� Partnership voor 

samenwerking groeiplan

- nieuwe beachsporten

- gezamenlijke demo’s/clinics etc.

- vrijwilligers van de club die meewerken

- sponsors van de club die meedoen

Initiatiefnemers

Ellen de Roos

Hellen Veder

beachtennishouten
@gmail.com

Krantenartikelen
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See u all at the beach!


