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ALTIJD KANSEN !!
We leven in onzekere tijden. Voor jou, voor jouw gezin, voor schoolgaande 
kinderen, voor opa en oma. Meer dan ooit geldt gezondheid. We zijn kwetsbaar. 
Laten we alsjeblieft zuinig zijn op wie en wat we hebben en waar we onze toekomst 
op willen bouwen. Moeten we somber zijn? Alsjeblieft niet! Juist nu is het belangrijk 
om plannen te maken. Bouwstenen voor een nieuwe toekomst. Een positieve visie 
helpt. Ook voor onze club.

Toekomst Dash’35
Hoe kleinschalig ook, een sportvereniging dient perspectief te bieden. Voor de 
dagelijkse afleiding, voor de noodzakelijke beweging, voor het sociale contact.
Dash houdt zich zo keurig mogelijk aan alle overheidsregels. Dat vereist veel 
improvisatie van alle bestuurs- en commissieleden en van trainers. Maar bijna meer 
dan dat, van acceptatie door onze leden. In de Corona-periode hebben de Dashers 
zich van hun goede kant laten zien. Tegendraads -of om het wat deftiger te benoemen, 
anticyclisch- wil Dash graag investeren in de toekomst. Wij willen als kleine schakel in 
de hele keten een perspectief bieden. 

Voor wie dan allemaal?
• Voor onze huidige leden. Oud, jong, al vele jaren of pas lid.
• Op twee benen en met twee armen, of met een fysieke beperking.
• Competitief of vooral voor de lol en beweging.
• Wel of niet lid. Voor buurtbewoners.
• Voor toekomstige leden. Geoefend of beginners.
• Bij uitstek open voor families.

Wat gaan we dan bieden?
• Primair een groen park met 10 goed onderhouden gravelbanen met LED-verlichting.
• Een hechte organisatie van vrijwilligers, die elk jaar een compleet programma   
 organiseren.
• Voor competitieve en voor recreatieve leden.
•  Voor komend jaar: een nieuwe entree en een gerenoveerd clubhuis, waar het warm 

toeven is.
•  Professionele catering door Brasserie Alley’s. Goed verzorgd drinken & eten tegen   

betaalbare prijzen.
• Bovenal voor iedereen: een hartelijk welkom!

Leen van der Klis, voorzitter Dash’35

Wil je meer weten of misschien een afspraak op ons park? 
Dat kan. Stuur een mailtje naar secretaris@dash35.nl 
of bel naar Marjolein van den Berg 06-13894383
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WAT TYPEERT DASH’35?
Wij zijn bij uitstek een vereniging waar 
prestatie en recreatie hand in hand gaan. 
Bijna de helft van onze ruim 700 leden 
(junioren en senioren) doet mee aan de 
diverse competities van de KNLTB. 

TOERNOOIEN
In de periode juni tot en 
met september, tussen de 
voorjaars- en najaarscompetitie 
in, zijn overal toernooien 
te spelen. Ook Dash’35 
organiseert een aantal 
KNLTB-toernooien.

TENNISLESSEN
Lees meer over de verschillende 
mogelijkheden bij Dash’35.
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ervaring leert dat we normaal gesproken 
van april tot en met november op onze 
banen terecht kunnen Dash beschikt 
over tien gravelbanen. Bij alle banen zijn 
terrassen, zodat je van alle kanten de 
wedstrijden kunt bekijken. Daarnaast 
hebben we een miniveld, een oefenmuur 
en een zogeheten Tritennis-apparaat. Het 
dagelijks onderhoud wordt verzorgd door 
vrijwilligers van de club, in samenwerking 
met de externe specialisten van het 
bedrijf BHS. Uiteraard helpen spelers 
zelf mee om de banen goed bespeelbaar 
te houden door het consequent slepen 
van de banen na een training en na de 
wedstrijd.

HET PARK
Waar wij heel zuinig op zijn, is de 
groenvoorziening op het park. 
Rondom het clubhuis en 
de banen staat fris groen, 
waardoor wij daadwerkelijk 
kunnen spreken over een park. 
Het onderhoud is volledig in 
eigen beheer 
en helpende handen zijn 
welkom. Je kunt op deze manier 
ook de opslag 
op de contributie ‘terugverdienen’. 
 (zie ook pagina 27) 
Meer informatie en/of opgeven bij Leida 
van Zanten, leidavanzanten@gmail.com 

Daarnaast is er ook een vaste 
’klus- groep’, die onder leiding van de 
Clubhuis- en Terreincommissie (Cluteco) 
zeer frequent bezig is met het onderhoud 
van gebouwen, buitenmeubilair, 
technische voorzieningen, enzovoorts. 
Die vaste groep wordt ondersteund door 
andere leden die ook mee willen klussen. 
(zie ook pagina 27).  Er is vooral ook 
behoefte aan leden die willen helpen bij 
het baanonderhoud tijdens competities 
(voorjaar en herfst) en toernooidagen. 
Meer informatie en/of opgeven bij Wim 
Pinkse,  W.A.H.Pinkse@t-mobilethuis.nl

CLUBHUIS EN HORECA 
Centraal op het park 

ligt ons clubhuis. 
Met rondom gezellige 

terrassen. Het clubhuis 
bestaat uit een sfeervolle 

kantine, ruime kleedkamers voor 
dames en heren, een douche/wc ruimte 
voor minder validen en een bestuur/
commissiekamer. In het clubhuis is een 
internetverbinding.

Sinds enkele jaren heeft Dash de kantine 
en de schoonmaak  uitbesteed. Dit jaar 
starten we met een nieuwe pachter, 
onder leiding van Koen van Holstein en 
Alexander Nouwen. Zij werken bij Dash 
onder de naam Brasserie Alley’s. Onze 
kantine biedt altijd, zowel aan leden als 
aan bezoekers, een ‘warm’ welkom en 
een breed, professioneel assortiment 
aan drankjes, hapjes en maaltijden. 76

PRESTATIE & RECREATIE
Wij zijn bij uitstek een vereniging waar 
prestatie en recreatie hand in hand 
gaan.Bijna de helft van onze ruim700 
leden (junioren en senioren) doet mee 
aan de diverse competities van de 
KNLTB. De landelijke zondagcompetitie 
en de oudere jeugd is het meest 
prestatiegericht. 

Dit jaar is Dash met één mix-team 
ingeschreven in de eerste klasse en 
één team  in de tweede klasse. Ook 
op zaterdag hebben we diverse teams 
die in de hogere klassen uitkomen. 
Wij mogen met recht zeggen dat 
wij de sterkste competitie-club in 
Zuid Holland zijn. Door het hele 
jaar heen wordt er ook recreatief 
getennist. Voor de nieuwe leden cq de 
beginnende senioren hebben we een 
tenniskennisprogramma.

JEUGD
Wij zijn een sportvereniging met 
een grote jeugdafdeling en de 
mogelijkheid om door te stromen 
naar de seniorencompetities. We 
bieden graag over het gehele jaar door 
een aantrekkelijk pakket aan al onze 
meisjes en jongens. De combinatie 
van een goeie, leuke clubtrainer, met 
naast hem een trainer van Tennis 
Academy At Vantage én een actieve 
jeugdcommissie, staat garant voor dat 
pakket. 

ROLSTOELERS
Sinds drie jaar hebben we ook een 
rolstoelafdeling. Die hebben we 
opgezet in nauwe samenwerking 
met de Esther Vergeer Foundation. 
Verderop in deze jaargids (pagina 25) 
daarover meer.

DE BANEN
Dash’35 is een traditionele 
gravelvereniging. Natuurlijk is de 
bespeelbaarheid onderhevig aan 
de weersomstandigheden maar de 

WAT TYPEERT DASH’35?



      e x p l o r e  y o u r  m o v e s  !

WWW.ATVANTAGE-TENNIS.NL
INFO@ATVANTAGE-TENNIS.NL Installatietechniek Bert van Es  |  Toermalijnring 912, 3316 LC Dordrecht  |  www.bertvanes.nl

Lekkages, verstoppingen, 
CV ketel installaties, onderhoud en 
overige loodgieterswerkzaamheden 
...snel, vakkundig voor u opgelost. 

Zowel voor particulieren als voor bedrijven staan wij uiteraard bij reparaties 
permanent voor u klaar; wij zijn 24 uur per dag bereikbaar via:

 078-6164257 / info@bertvanes.nl
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Alles tegen 
schappelijke 
prijzen. Op tijden 
dat de bar en 
keuken gesloten 
zijn, kun je als lid 
toch de kantine in 
voor een bak koffie, thee 
of wat fris uit automaten. 

Voor deze dienstverlening betalen 
onze seniorleden een opslag op de 
contributie van € 52 per jaar maar dan 
heb je geen bardienstverplichtingen. Je 
kunt die € 52 terugverdienen door je 
op te geven voor kantinediensten. 
Zie ook pagina 27

INZET VRIJWILLIGERS   
We kunnen het niet vaak genoeg 
benoemen: zonder de inzet van 
een grote groep vrijwilligers kan 
een vereniging niet bestaan.  En, 
vrijwilligers zijn er nooit teveel want 
vele handen maken licht werk. Ook 
voor de activiteiten die georganiseerd 
worden door diverse commissies 
zijn helpende handen altijd welkom. 
Dus meld je aan bij een activiteit 
die je leuk vindt! Je kunt natuurlijk 
ook eerst informatie vragen over 
wat de verschillende activiteiten of 
werkzaamheden inhouden en wat er 
van je verwacht wordt.  

ONDERLINGE 
COMMUNICATIE 
Misschien wel het 

allerbelangrijkste voor 
de communicatie binnen 

een sportvereniging is 
informele communicatie. 

Kom naar en praat met de club. 
De bestuurs- en commissieleden 
zijn vaak op de club te vinden en 
als ze zelf niet spelen, zijn ze altijd 
aanspreekbaar. 

De traditionele momenten waarop 
je daarnaast je mening kunt 
laten horen, zijn de periodieke 
bestuursvergaderingen (ongeveer zes 
keer per jaar) en de twee halfjaarlijkse 
ledenvergaderingen, (ALV - maart en 
november).

De actualiteit leveren we via 
de website www.dash35.nl, 
de KNLTB Club app en regelmatige 
nieuwsbrieven via de mail.

Je kunt ons ook vinden op:  

 facebook.com/dltcdash35     

 Instagram.com/dltcdash35

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG : 13.00 - 18.00 UUR
DI T/M  VR : 09.00 - 18.00 UUR
ZATERDAG : 09.00 - 17.00 UUR

DAMPLEIN 11-13
3319 HC DORDRECHT
T 078 - 61 66 319
F 078 - 61 67 815

M 06 - 22 93 91 81
INFO@CAVEMICHEL.NL
WWW.CAVEMICHEL.NL
WWW.GEWOONWIJN.NL

Wijnen

Gedist i l leerd

Party-verhuur

Relat iegeschenken

Exclus ieve Whisky’s

Exclus ieve Champagnes
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En dan… 
het tennissen zelf

Kijk op onze website www.dash35.nl of op de pagina’s Praktische 
informatie (blz 26)  voor meer informatie over trainingsmogelijkheden 
en kosten. Voor meer informatie over trainingen, training@dash35.nl  

INTERESSE? 

TENNISLESSEN
Tennissen is een leuke en actieve sport. Wat je 
nodig hebt is een racket en tennisschoenen. 
Zeker als beginner raden we je aan les te 
nemen. Je leert dan snel de beginselen op 
een goede manier waardoor je het spel alleen 
maar leuker gaat vinden en, heel belangrijk, 
blessures kunt voorkomen. Veel lessen worden 
in groepsverband gegeven, maar je kunt ook 
privéles krijgen. Voor de jeugd t/m 17 jaar zitten 
20 groepstennislessen bij de jaarcontributie 
inbegrepen. Iedereen ouder dan 17 moet zich 
apart opgeven voor de lessen en daar wordt een 
tarief voor in rekening gebracht.

Voor de tennislessen hebben we 2 trainers. 
Peter Paul Passchier, in dienst bij Dash en door 
iedereen PP genoemd, is de hoofdtrainer van onze club. 
Hij wordt bijgestaan door Christian Vroomen van de At 
Vantage Tennis Academy.

Ook in de winter zijn er trainingsmogelijkheden.
 Onze trainers geven die lessen dan in de Schenkeldijkhal.

Wel of geen training, 

recreatief en/of 

competities, toernooien: 

als je lid bent kun je op 

verschillende manieren 

aan je tennisuurtjes 

komen. Hieronder lees 

je over de verschillende 

mogelijkheden 

bij Dash’35.

Trainers

Christian Vroomen

Peter Paul Passchier                                          
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TENNISKENNIS 
op maandagavond:
voor nieuwe en/of beginnende leden
Stel, je wilt voor het eerst (weer) gaan 
tennissen, je kiest voor Dash’35 maar je 
kent er (nog) niemand. Wat doe je dan? 
Ja, best lastig om dan je weg te vinden en 
mensen te leren kennen om een balletje 
mee te slaan. Wij vinden het echter 
belangrijk dat iedereen zich snel thuis 
voelt bij onze club. Daarom is er jaren 
geleden een activiteit gestart speciaal 
voor nieuwe leden: Tenniskennis. Deze 
vindt plaats op de maandagavonden. Je 
kunt alleen komen, er is altijd iemand 
om mee te spelen, je leert elkaar kennen 
tijdens het (dubbel)spel en vervolgens 
zien we vaak dat leden afspreken om 
op een andere dag ook nog eens samen 
een balletje te slaan. Je wordt begeleid 
door ervaren tennissers die je helpen 
met de spelregels. Voor ballen wordt 
gezorgd; je hoeft alleen een racket, 
schoenen met een goed profiel en 
een goed humeur mee te brengen. De 
speelavonden, bedoelt voor nieuwe 
en niet meer zo nieuwe leden vanaf 18 
jaar,  zijn op maandag van 19.00- 19.45 
en 19.45- 20.30 en 20.30 – 21.15. We 
starten op  maandagavond 12 april tot 
de zomerstop en in september gaan we 
door zolang het weer het toelaat.
Je kunt je aanmelden voor deze 
activiteit bij Helen Stevens , 
helenstevens@ziggo.nl. 

MAANDAGAVOND – RACKETAVOND: 
onderling dubbelspel
Of je nou beginner, gevorderd of een 
echte tennisfreak bent, iedereen is 
van harte welkom op onze gezellige 
racketavond. Deze racketavond is 
elke maandagavond (behalve tijdens 
toernooien) en begint om 19.00 uur. Elk 
heel uur start een nieuwe ronde waar je 
je ter plaatse voor aan kunt melden. 
Er wordt bij de indeling rekening 
gehouden met speelsterkte. 

Maar ook mixpartijen van beginners 
met gevorderde spelers, zijn voor 
iedereen een leuke ervaring. We 
hebben op deze avond meestal 4 tot 6 
banen beschikbaar. Heb je zin om de 
week goed te beginnen? Kom (alleen) 
en tennis eens een uurtje met andere 
mensen. Leerzaam, variërend en 
gezellig , wat wil je nog meer! Na afloop 
kun je gezellig samen even na kletsen 
onder het genot van een drankje. 
De belangstelling voor deze avond is 
groot, dus een gezellige, actieve avond 
is gegarandeerd! Meer informatie: 
claudia@werkrecept.nl 

WOENSDAGOCHTEND 
dames dubbel; 
Op woensdagochtenden is er interne 
competitie voor Dash-dames. Om 9.00  
wordt begonnen met een bak koffie, 
waarna er om 9.30 gestart wordt met 
twee speelrondes van een uur. Tussen 
deze twee rondes in zit een pauze.  
Gezelligheid en lekker spelen staan 
voorop, al doet iedereen natuurlijk zijn 
best om te winnen. Meer informatie : 
Willy van Loon, wloon2@hotmail.com

  
DONDERDAG
 50+ gemengd
Op donderdagen is er een onderlinge 
dubbelcompetitie voor 50+ dames en 
heren. Je wordt bij de start van het 
seizoen ingedeeld in een team. Per team 
spelen er elke donderdag meerdere 
spelers. Er zijn speelrondes van 50 
minuten en meestal speel je 2 partijen. 
Een enkele donderdag speel je niet. 
Vooraf aan een nieuwe speelmaand kun 
je ook je verhinderingen doorgeven. 
Ook hier is gezelligheid en een leuke 
partij spelen het belangrijkste, maar 
winnen blijft ook een streven. Tussen 
de speelrondes heb je tijd om gezellig 
met andere leden te kletsen en wat te 
drinken/eten. Meer informatie: 
Johan de Meza,  jw.meza@live.nl 

Recreatietennis  
Er is bij Dash genoeg gelegenheid om gewoon recreatief te spelen. Bijna elke dag zijn er 

mogelijkheden om op eigen gelegenheid een balletje te komen slaan. Nog leuker is als 

je gaat deelnemen aan de racketavonden, tenniskennis, interne competities zoals de 

woensdagochtend damescompetitie of de donderdag 50+ competitie of Laddercompetitie.

Naast samen een leuke pot spelen staat gezelligheid hoog in het vaandel. En niet in de 

laatste plaats: je gaat steeds meer Dashers leren kennen. 
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DAMES DUBBELDAG
Ieder jaar wordt er een 
damesdubbeldag georganiseerd. Een 
ééndagstoernooi waarbij alleen de 
dames het tegen elkaar opnemen. 
Naast een leuke toernooidag vooral ook 
een gezellige dag. Meer informatie: 
Claudia van Heelsbergen, 
claudia@werkrecept.nl 

Familie- en Ouder/Kindtoernooi: 
een onderling toernooi waarbij 
familieleden samen spelen maar ook 
ouders en kinderen met en tegen elkaar 
een balletje slaan. Familieleden hoeven 
géén lid te zijn. Meer informatie: 
Marcel de Bot, marceldebot_8@
hotmail.com 

Laddercompetitie: 
leuke nieuwe ontmoetingen met leden
Aan het einde van de KNLTB- competitie 
start de Laddercompetitie; een interne 
club-competitie waar je op ieder 
moment bij aan kunt sluiten en elke 
‘speelronde’ 2 weken duurt. 
Via de mail krijg je tegenstanders 
‘aangewezen’,  je neemt daar contact 
mee op en spreekt af wanneer je tegen 
elkaar gaat spelen. Elke wedstrijd 
duurt een uur en de gamestand is 
de einduitslag. Informatie en/of 
inschrijven: https://sportconnexions.
com/nl/tennisladder/dash35/

Je kunt je inschrijven voor het enkelspel, 
het dubbelspel, voor allebei of voor 2 
dubbelteams……het is allemaal aan jou! 
Je kunt aangeven hoe vaak je per twee 
weken wilt spelen, op welke dagen/
avonden/tijden je niet kunt, welke 
dagen/tijden je voorkeur hebben en je 
kunt het zelfs tijdelijk stop zetten als je 
het even te druk hebt of op vakantie 
gaat. Dan sluit je daarna gewoon weer 
aan. De Laddercompetitie duurt tot 
begin oktober.

Zomerchallenge:
2 maanden kennis maken met tennis
We doen mee met het door de 
KNLTB geïnitieerde Zomerchallenge 
programma. In de maanden juli-
augustus kun je 2 maanden vrij komen 
spelen om uit te proberen of tennis een 
(leuke) sport voor jou is. Je krijgt dan een 
aangepast tarief waar 2 lessen van één 
van onze trainers bij inbegrepen zit. Na 
de Zomerchallenge doen we deelnemers 
ook nog een vervolgaanbod waardoor 
zij ‘het jaar uit’ kunnen tennissen. Voor 
1 december moet men dan beslissen of 
men lid wordt of na 31 december stopt. 
Ook leuk voor familieleden of vrienden 
die tennis wel eens willen proberen. 
voor informatie en/of aanmelden:
 zie onze website of stuur een mailtje 
naar Zomerchallenge@dash35.nl.

Vrij spelen:
misschien wel het allerbelangrijkste. 
Naast deelname aan bovenstaande 
georganiseerde activiteiten kun je 
natuurlijk ook gewoon vrij komen spelen 
als jou dat uitkomt. Je reserveert via de 
KNLTB club app een baan; een baan 
afhangen,  zoals we dat in tennisland 
noemen.  Voor meer informatie 
over de KNLTB Club-app: Marjolein 
van den Berg, secretaris@dash’35.nl 

Veel van onze junioren en senioren 
nemen deel aan de officiële 

competities van de KNLTB. Anders 
dan bij vele andere sporten bestaat 

competitiespelen bij tennis uit 2 los van 
elkaar staande competitieperiodes: 
een voor- en najaarscompetitie elk 

bestaande uit 7 wedstrijden. Je kunt aan 
beide competities meedoen of aan één 

van de twee. 

Op alle niveaus kun je deelnemen: als 
beginnende speler en als ervaren ‘rot’. 
Binnen de club proberen we ervoor te 

zorgen dat iedereen in een voor hem of 
haar passend team kan spelen.

De dagen waarop competitie-
wedstrijden gespeeld worden zijn 
dinsdagmorgen, donderdag- en 
vrijdagavonden, zaterdagen en 

zondagen. Je kunt dus ook kijken 
wat jou het beste uitkomt.

Competitietennis

Wel ‘in‘ voor 
een serieus 

wedstrijdgevoel? 
Of eerst wat 
meer weten? 
Kijk op de website 

www.dash35.nl of neem
 (vanaf 18 jaar) 
contact op met
 Arthur Pinkse: 

arthur.pinkse@outlook.com. 
De jeugdcommissie is te 
benaderen voor vragen 
die betrekking hebben

 op de jeugd t/m 17 jaar. 
www.jeugdcommissie@dash35.nl



Naast onze eigen toernooien vind je hiernaast een beknopt overzicht van 
toernooien in onze regio. Daarnaast zijn er nog veel meer toernooien bij 
tennisverenigingen in de omgeving. Op de site van de KNLTB vind je een 
overzicht per regio: https://www.knltb.nl/tennissers/toernooien/ 

Open Jeugdtoernooi
Een toernooi voor de jeugd tot en met 17 jaar en 
voor alle kleuren (niveaus). Spannend, gezellig, 
sportief……woorden die de sfeer van dit toernooi  
weergeven. 
Meer informatie: Jeugdcommissie, 
jeugdcommissie@dash35.nl  

Dash’35 Tennis Tuning Open 45+ en 65+ toernooi
Jarenlang heette het toernooi Mimi de Bot 
toernooi, onder leiding van toernooileider Erik 
Cense en zijn kompanen. Dit jaar hebben Jacco 
Bakker, Knight Kunsen en Edwin Kleiweg het 
stokje van hen overgenomen. Ze willen een 
frisse nieuwe start maken met ook een nieuwe 
naamgever voor het toernooi.We zijn heel blij 
dat Tennis Tuning haar naam aan dit toernooi 
wil verbinden en als hoofdsponsor in wil 
stappen.Het toernooi  wordt georganiseerd van 
maandag 19 juli t/m zondag 25 juli, inschrijven 
kan vanaf begin Juni via 
toernooi.nl

Het toernooi zal dit jaar waarschijnlijk één 
van de eerste toernooien in de regio zijn na 
de openstelling van tenniswedstrijden voor 
senioren.Het is nog onzeker of er (beperkt) 
publiek bij het toernooi aanwezig kan zijn, 
maar voor de deelnemers is er op vrijdag- en 
zaterdagavond muziek op vinyl geregeld, 
gedraaid door B&B.
Neem voor meer informatie contact op met 
Edwin Kleiweg (toernooileider)
Email: 45plustoernooi@dash35.nl
Mobiel:  06-22852799

Senioren50plustoernooi
een ééndagstoernooi voor 50+ tennissers. 
Meer informatie: a.degeus@upcmail.nl of 
h.bosman62@gmail.com
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Toernooien

To
er

no
oi

ka
le

nd
er BEGINDATUM EINDDATUM NAAM PLAATS

03-05-2021 13-05-2021 TOP SPIN Open toernooi Zwijndrecht

29-05-2021 06-06-2021 BTS Open Toernooi- TV Klaaswaal Klaaswaal

05-06-2021 13-06-2021 T.O.P.Open 40+/55+ Toernooi Papendrecht

07-06-2021 13-06-2021 Deuce Again Open Toernooi Rotterdam

14-06-2021 19-06-2021 Hiaten Lacoste Tennis Only Open Actueel 
Rating Toernooi

H.I.Ambacht

14-06-2021 20-06-2021 HWS TCD Opend Dubbeltoernooi 2021 Dordrecht

19-06-2021 27-06-2021 Jan de Rijk Logistics Open Dubbel Toernooi Zevenbergschen Hoek

21-06-2021 27-06-2021 Veertig Plus Dubbel Toernooi Dordrecht

21-06-2021 27-06-2020 Open Toernooi Ter Steeghe Zwijndrecht

21-06-2021 27-06-2021 Suikertoernooi TV Puttershoek/Maasdam Puttershoek

26-06-2021 04-07-2021 HSP Open 2021 T.V. d’Oudelande Ridderkerk

28-06-2021 04-07-2021 P.T.C.Open 2021 Papendrecht

28-06-2021 04-07-2021 Open Toernooi TV Bonaventura Strijen

01-07-2021 04-07-2021 Hoek en Blok R.C.D.Open Dubbel Toernooi Dordrecht

05-07-2021 11-07-2021 DDH Open Toernooi  Actueel Rating Toernooi 
enkel

Zwijndrecht

05-07-2021 11-07-2021 Evenwicht 45plus Toernooi Ettenleur

12-07-2021 18-07-2020 T.O.P Open Papendrecht

19-07-2021 25-07-2021 Dash’35 Tennis Tuning Open 45+ en 65+ toernooi Dordrecht

26-07-2021 01-08-2021 Ooyen Schoonmaak CC Open Dordrecht

30-07-2021 Dash’35 Senioren 50 Plus Toernooi Dordrecht

02-08-2021 08-08-2020 DDH 45+ Dubbeltoernooi Zwijndrecht

09-08-2021 15-08-2021 Dash’35 Installatietechniek Bert van Es Open 
Toernooi Actueel Rating Toernooi

Dordrecht

09-08-2021 15-08-2021 Dash’35 Timo’s Tennis Tuning NRT** Dordrecht

16-08-2021 22-08-2021 Open Toernooi T.V. Heer Jan Heerjansdam

16-08-2021 22-08-2021 Stern Ter Steeghe Open senioren Toernooi 
(40+/60+) 

Zwijndrecht

23-08-2021 29-08-2021 Nick Ibiza Open Summer 2021 Zwijndrecht

06-09-2021 12-09-2021 Audi Ames DLTC-Thialf Open 
Dubbeltoernooi

Dordrecht

06-09-2021 12-09-2021 ATV SNS Open 2021 Alblasserdam

Weektoernooi

Dagtoernooi

Dash’35 Installatietechniek
Bert van Es Open Toernooi 
Een toernooi voor spelers vanaf 18 jaar 
en alle speelsterktes. Een goed bezet 
toernooi, met veel publiek, spannende 
wedstrijden en veel gezelligheid op het 
park. Dit toernooi wordt gecombineerd 
met het Timo’s Tennis Tuning NRT 
toernooi. NRT staat voor Nationaal 
Ranglijst Toernooi. Alleen de beste spelers 
van Nederland kunnen zich inschrijven en 
tijdens zo’n toernooi punten verzamelen 
om te stijgen op de Nationale Ranglijst 
van de KNLTB. Dit staat dus garant voor 
mooie, spannende tenniswedstrijden op 
hoog niveau. 
Meer informatie: Pieter van Es: 

opentoernooi@dash35.nl 

Kijk ook eens op www.dash35opennrt.nl 

Het is dan gezellig druk op het park, je kunt 
komen en gaan wanneer je wilt. 

En onder het genot van een drankje en/of 
hapje zijn er veel leuke wedstrijden te zien.  

Altijd leuk om aan een 
toernooi mee te doen! 

Of gewoon even langs te 
komen.

In de periode juni tot en met 
september, tussen de voorjaars- en 

najaarscompetitie in, zijn overal 
toernooien te spelen. Ook Dash’35 

organiseert een aantal
 KNLTB-toernooien:

Begint meestal op maandag t/m het volgende weekend. Bij veel inschrijvingen
 kan het voorafgaande weekend ook ingepland worden
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RODE & ORANJE COMPETITIE
Wanneer en hoe lang?
De rode en oranje competities vinden plaats op acht zondagen (meestal ’s ochtends) in 
het voorjaar, en vijf zondagen in het najaar, elke keer bij een andere tennisvereniging in 
de buurt. De kinderen spelen op deze ochtend zoveel mogelijk wedstrijdjes op hun eigen 
niveau. Met de rode competitie spelen de kinderen ongeveer een uur, met de oranje 
competitie spelen ze ongeveer twee uur. Tussendoor is meestal een pauze en na afloop 
vaak een gezamenlijke afsluiting met een hapje en een drankje. Sportief én gezellig dus.

JEUGD 
bij Dash’35 

Teams
Competitie spelen doe je in 
teamverband. Een team bestaat 
uit ongeveer 5 of 6 spelers, 
spelers die qua leeftijd en 
speelsterkte bij elkaar passen 
en meestal ook met elkaar 
trainen. Samen met je team ga 
je, uiteraard onder begeleiding 
van minimaal één ouder, naar de 
verschillende verenigingen toe om 
te spelen.

Voorjaar én najaar
De competitie wordt gespeeld 
in het voorjaar én in het najaar. 

Tussendoor, gedurende de zomer, 
kun je natuurlijk gewoon door 
tennissen: Je kunt toernooien 
spelen en zijn er heel veel 
andere leuke tennisactiviteiten. 
De voorjaarscompetitie wordt 
gespeeld van eind maart tot 
begin juni. De najaarscompetitie 
wordt gespeeld in september en 
oktober.

Kosten
Deelname aan de competitie zit 
bij de contributie inbegrepen en 
kost daarom niets.

Naast de tennistraining en onze eigen Dash ’35 evenementen,

 is er voor de jeugd ook competitie. Competitie is een hele leuke

 manier om samen met leeftijdsgenoten heel veel wedstrijdjes te spelen. 

Wedstrijden spelen is behalve erg leuk ook ontzettend leerzaam: als je nog helemaal

 niet zo lang, of voor je gevoel niet zo goed tennist, maar ook als je super fanatiek of super goed 

bent! Voor alle leeftijden en alle niveaus is er een passende competitievorm bedacht.

Verschillende competities 
en kleuren
Er zijn vier soorten competities: de rode competitie / je speelt met een 

rode bal, de oranje competitie / je speelt met een oranje bal, de groene 

competitie / je speelt met een groene bal en de gele competitie waar bij je 

met een gele bal speelt. De trainers bepalen, aan de hand van je techniek én 

je leeftijd, met welke kleur je speelt. De verschillende competitievormen / 

-kleuren worden hieronder uitgelegd.

Wedstrijden
De kinderen die met 
een rode bal spelen, 
spelen 1 tegen 1 
(enkels) op een halve 
tennisbaan. Zij spelen 
totdat één van de twee 
kinderen 7 punten 
heeft gehaald, dan is 
een wedstijd afgelopen. 
Ze beginnen dan een 
nieuwe wedstrijd 
tegen een andere 
tegenstander.
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JEUGDCOMPETITIE GEEL
Wanneer en hoe lang?
De gele competitie wordt in voorjaar en najaar gespeeld op zeven zaterdagen of 
zondagen. Je kunt zelf kiezen op welke dag je wilt spelen. De wedstrijden worden 
halfom thuis en bij een andere tennisvereniging gespeeld. Bij de meeste verenigingen 
beginnen de wedstrijden om 9 of 10 uur en duren tot in de middag. Vaak wordt er 
na de wedstrijden nog gezamenlijk afgesloten met een lunch, al is dat niet bij alle 
verenigingen het geval.

Wedstrijden
Met de gele competitie wordt gespeeld op een hele 
tennisbaan en geteld volgens de reguliere tennistelling. 
Vanaf 2020 is er verschil tussen de competitie jeugd 11 t/m 
14 en jeugd 13 t/m 17 jaar.

Jeugd 11 t/m 14 jaar
Een wedstrijd gaat om twee gewonnen sets, waarbij elke set om vier gewonnen games 
wordt gespeeld. Bij 4-4 in games speel je een beslissende tiebreak (tot de 7) en bij 1-1 in 
sets speel je ook een beslissende tiebreak (tot de 7). Je speelt zowel een single als een 
dubbel. Jongens en meiden spelen door elkaar, mét en tegen elkaar. Er worden 4 enkels 
en 2 dubbels gespeeld.

Jeugd 13 t/m 17 jaar
Een wedstrijd gaat om twee gewonnen sets, waarbij elke set om zes gewonnen games 
wordt gespeeld. Bij 6-6 in games speel je een beslissende tiebreak (tot de 7). Bij een 
stand van 1-1 in sets spel je een beslissende supertiebreak (tot de 10), zowel in de
 enkel als in de dubbel. De gemengde teams spelen 2 jongens enkels, 2 meisjes enkels 
en twee gemengd dubbels. De jongensteams, en meidenteams spelen vier 
enkels en twee dubbels.

JEUGDCOMPETITIE GROEN
Wanneer en hoe lang?
De groene competitie vindt plaats op zeven zondagen in het voorjaar en zeven 
zondagen in het najaar. Elke keer speel je tegen een andere tennisvereniging, de helft 
van de keren bij Dash’35, de andere keren bij de 
tegenstander. Bij de meeste verenigingen beginnen 
de wedstrijden om 9 of 10 uur en duren dan tot eind 
van de ochtend. Vaak wordt er na de wedstrijden nog 
gezamenlijk afgesloten met een lunch, al is dat niet bij 
alle verenigingen het geval.

Wedstrijden
De kinderen die met 
een oranje bal spelen, 
op een driekwart 
tennisbaan. Zij tellen 
al volgens de echte 
tennistelling en spelen 
om vier gewonnen 
games. Daarna 
krijgen ze een andere 
tegenstander. Ze spelen 
zowel enkels (1 tegen 
1) als dubbels (2 tegen 
2). Jongens en meiden 
spelen door elkaar, mét 
en tegen elkaar.
 

Wedstrijden
Met de groene competitie 
wordt gespeeld op een hele 
tennisbaan en er wordt 
geteld volgens de reguliere 
tennistelling. Een wedstrijd 
gaat om twee gewonnen 
sets, waarbij elke set om 
vier gewonnen games wordt 
gespeeld. Bij 4-4 in games 
speel je een beslissende 
tiebreak (tot de 7) en bij 
1-1 in sets speel je ook een 
beslissende tiebreak (tot de 
7). Je speelt zowel een enkel 
(1 tegen 1) als een dubbel 
(2 tegen 2). Jongens en 
meiden spelen door elkaar, 
mét en tegen elkaar.

Mocht je mee gaan doen:

 heel veel 
tennisplezier!!!!

Heb je nog vragen over de 

competitie, vraag het dan 

aan Peter-Paul of Christian, 

of neem dan contact op met 

de jeugdcommissie via: 

jeugdcompetitie@dash35.nl  



DAG                      ACTIVITEIT                                                                                         VOOR WIE 

Jeugdkalender

FEBRUARI
uitgesteld  Bestellen clubkleding
MAART
vervallen  Competitietraining rode en oranje teams
uitgesteld  Start voorjaarscompetitie rode en oranje teams 
APRIL
uitgesteld naar 28 aug  Grand Slam for kids
vervallen Open dag Neem je vrienden en vriendinnen mee naar Dash ‘35
vervallen  Competitietraining groene en gele jeugdteams
uitgesteld  Start voorjaarscompetitie groene en gele teams

MEI
vervallen  Schooltennis basisscholen

JUNI
Woe 2  Clinic rolstoeltennis door Esther Vergeer Foundation
Za 19  Bal- & slagvaardigheid diplomatennis en clinics
Za 19  Bal- & slagvaardigheid diplomatennis en clinics
ntb  Feestelijke BBQ ter afsluiting voorjaarscompetitie

JULI
Ma 5 – zo 11  Open Jeugdtoernooi groene en gele spelers
Woe 7  Open jeugdtoernooi rode en oranje spelers

AUGUSTUS
di 24, woe 25, do 26  Zomerjeugdkamp
Za 28  Grand Slam for kids
Ma 30  Clubkampioenschappen rolstoeltennis
Ma 30 aug t/m vr 3 sept  Clubkampioenschappen groen en geel (vrijdagvond finale)

SEPTEMBER
Ma 30 aug t/m vr 3 sept  Clubkampioenschappen groen en geel (vrijdagvond finale)
Woe 1  Clubkampioenschappen rood en oranje
Zo 5  Ouder-kindtoernooi en familietoernooi
Zo 12  Start najaarscompetitie rode, oranje, groene teams
Za 18  Start najaarscompetitie gele teams zaterdag
Zo 19  Start najaarscompetitie gele teams zondag

OKTOBER
dag in de herfstvakantie  Strijd om de Herfstcup door clubkampioenen

NOVEMBER
n.t.b.  Finale masters Drechtsteden Jeugdtenniscircuit
Za 20  Feestelijke afsluiting najaarscompetitie

VIJFVINKEL TROSSÈL MAKELAARS DORDRECHT | VRIESESTRAAT 168 | 3311 NS DORDRECHT

078 6139600 |  INFO@VIJFVINKEL.NL | WWW.VIJFVINKEL.NL
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Heel trots zijn wij als ESTHER VERGEER FOUNDATION
 op de samenwerking met Dash’35.

De Esther Vergeer Foundation heeft als doel om kinderen met een lichamelijk beperking een 
kans te geven om te sporten op een gewone vereniging. Door sport worden kinderen fysiek 
en mentaal sterker. Mede door de prettige samenwerking is het geweldig om te zien dat de 
groep rollers met heel veel plezier en enthousiasme iedere week aan het rolstoeltennissen 
is bij Dash’35. Door de mogelijkheid die Dash’35 biedt kunnen we er met elkaar voor zorgen 

dat deze kinderen/jongeren zelfstandiger en zelfredzamer worden. Natuurlijk willen we 
nog meer kinderen/jongeren in de regio Dordrecht deze kans bieden, nieuwe rollers zijn 
van harte welkom. De onderlinge interactie en gedrevenheid om zaken de regelen en te 

faciliteren zijn geweldig. Dash’35 en de Esther Vergeer Foundation zijn een TOP team! 

Lorraine Gerards- Esther Vergeer Foundation

 

Doe
Mee!

WIL JE EERST MEER INFORMATIE 
VOOR JE LANGS KOMT? 

DAT KAN. NEEM DAN CONTACT OP MET 
KIRSTEN VAN DEELEN:  ROLSTOELTENNIS@

DASH35.NL  / 06-43221314 OF MARIANNE VAN 
DEN MEIRACKER:  MARMEI@LIVE.NL 

Natuurlijk zijn we als Dash zelf ook heel blij 
met onze ‘rollers’, een leuke, enthousiaste 
groep van 7 spelers, uiteenlopend in 
leeftijd en niveau, die iedere week trouw de 
trainingen bezoekt. Eén van deze spelers, 
Ivar, traint in een valide jeugdgroep en ook 
in de talentengroep van de KNLTB. 
De rollers trainen op maandag van 18.00 
tot 19.00 uur met een trainer en een 
assistente zodat iedereen op zijn of haar 
niveau les kan krijgen. Iedereen is welkom 
om te komen kijken of het zelf eens te 
proberen als je volledig of voor sport 
rolstoelafhankelijk bent. Ons park en 
clubgebouw zijn rolstoeltoegankelijk  en 
sinds dit jaar is er een aparte douche-wc 
ruimte voor minder validen.  Er zijn nog 
best kleine ‘hobbels’ te nemen, maar dat 
hoeft je niet te weerhouden eens te komen 
kijken of tennis wat voor je is.  
Er zijn rolstoelen op 
de club aanwezig dus 
dat hoef je niet 
zelf te regelen. En 
de eerste keren 
dat je komt 
proberen, kun 
je ook een racket 
van de club lenen.

Top team

Met veel enthousiasme starten wij, 
Alexander Nouwen en Koen van Holstein, 
dit jaar aan een volgende uitdaging in 
de horeca. Wij zijn namelijk de nieuwe 
pachters van de Dash’35 kantine. 

Wij zien onszelf als pachters van de 
clubhuiskamer van Dash’35 in plaats van 
de pachters van een doorsnee kantine. Wij 
willen door middel van styling de ruimte een 
huiskamer ‘vibe’ meegeven voor de leden en 
buurtbewoners. De eerste aanzet om onze 
visie tot uiting te brengen is al gegeven: er is 
inmiddels door de club een mooie gietvloer 
gerealiseerd en de bar wordt volledig 
gerestyled en deels vernieuwd. Dit wordt 
een echte eyecatcher! Wij vinden dat bij het 
‘huiskamergevoel’ passende openingstijden 
horen en leden altijd welkom zijn! Verder: bij 
een nieuw start hoort ook een nieuwe naam. 
Wij hebben gekozen voor een naam passend 
bij een tennisvereniging: Brasserie Alley’s. 

De Alley, in het Nederlands 
bij tennissen ‘de trambaan’ 
genoemd, is nodig om het 
samenspel bij dubbelen 
te realiseren. Tussen ons, 
Alexander en Koen als de pachters, is ook 
sprake van een dubbel-/samenspel. Maar er 
is ook een samenspel tussen de club Dash 
en ons! Ons samenspel als twee horeca-
ondernemers zal natuurlijk terug te zien zijn 
op de menukaart. Zo kunt u straks onder 
andere gaan genieten van een heerlijke 
uitsmijter zoals bekend bij Eterij &Tapperij 
De Vergulde Lampet of van de zeer 
smakelijke couscous geserveerd bij Grand 
Café Khotinsky. We hopen dat iedereen er, 
net als wij, veel zin in heeft. En dat we maar 
snel -helemaal- open mogen! 

Tot slot is het mogelijk om de 
huiskamerkantine Brasserie Alley’s te boeken 
voor festiviteiten. Heeft u speciale wensen 
hiervoor? Interessante ideeën? Neem contact 
op met het team van Alley’s, zodat er samen 
met u gekeken kan worden naar wat er 
gerealiseerd kan worden! 

HORECA
 OP DASH’35

Top team

 Blij met 
onze ‘rollers’
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LIDMAATSCHAP OPMERKINGENLEEFTIJD
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ROUTEBESCHRIJVING
Een routebeschrijving naar het 
tennispark is te vinden op 
www.dash35.nl onder contact.

Bij gebruik van een navigatiesysteem 
niet Monarda, maar Vreedonklaan, 
invoeren. Adres: Monarda 1a, 
3317 HL Dordrecht, Telefoon clubhuis: 
078-6170960
Postadres: Dash’35, t.a.v. secretariaat, 
p/a Statenplaats 5b, 3311 XV Dordrecht 

BESTUUR DASH’35 

Leen van der Klis - Voorzitter
voorzitter@dash35.nl

Marjolein van den Berg - Secretaris
secretaris@dash35.nl

Harold van Krimpen - Penningmeester
penningmeester@dash35.nl

Wim Klootwijk - Accommodatie
06- 55965124
w.klootwijk@hccnet.nl

Arthur Pinkse - Wedstrijdtennis (CWT)
arthur.pinkse@outlook.com

Nienke Wagenaar - Jeugd 
jeugdcommissie@dash35.nl

Otto van Wort - Horeca
otto.v.wort@drim.nl

 Wim, Arthur, Nienke, Leen, Marjolein, Harold, Otto.

Praktische informatie
LEDENADMINISTRATIE
Deze wordt verzorgd door Dorota Geers,
078 – 6183630, leden@dash35.nl 
Postadres: Dash’35, 
t.a.v. Verenigingsadministratie,
Langedaal 24, 3317 MC Dordrecht.

Bij de ledenadministratie kun je:
• Je opgeven als lid 
• Een verhuisbericht doorgeven;
•  Wijzigingen doorgeven van je adres, (mobiele) 

telefoonnummer en/of e-mail adres;
•  Je lidmaatschap wijzigen of opzeggen. Dit 

laatste kan alleen per e-mail of schriftelijk. Je 
aanpassing/ opzegging wordt bevestigd door 
de verenigingsadministratie. Opzeggingen 
moeten uiterlijk 1 december van het lopende 
contributiejaar binnen zijn.

•  De foto op je ledenpas wijzigen door een 
recente pasfoto op te sturen. Geef die foto 
je naam en KNLTB-nummer. Wil je voor het 
volgende seizoen een nieuwe foto, stuur 
die dan op tijd (liefst vóór 1 oktober van het 
lopende jaar) naar de ledenadministratie.

AANDACHT VOOR ELKAAR
Dash is een club met vele leden en 
wil voor al die leden een warme 
club zijn. Weet je een Dashlid 
die een bijzonder gebeurtenis 
meemaakt of privé wat extra 
aandacht verdient of behoeft?  
Bel of stuur even een berichtje naar
Myra Murk, jmmurk@xs4all.nl   
 
VERTROUWENSPERSOON
Zowel NOC/NSF als de landelijke 
sportbonden propageren dat 
de aangesloten verenigingen 
beschikken over een Vertrouwens 
Contact Persoon (VCP). Deze functionaris neemt 
binnen de vereniging een onafhankelijke positie 
in en is aanspreekbaar in onverhoopte gevallen 
van ongewenst gedrag. Binnen Dash is dat ons 
lid Elize van Schaardenburg, 
evanschaardenburg@xs4all.nl

Volwaardig 
lidmaatschap
zonder speelrecht

Afhankelijk van 
aantal personen

Jong senior 18 t/m 22 jaar   134 52 • • • • 

Senior 23 t/m 74 jaar  178 52 • • • •

Senior + vanaf 75 jaar  178 - • • • •

Ochtendlid   135 52 • •  •

Ere lid   49 - • • • •

Lid van verdienste   49 - • • • •

Niet spelend lid /
donateur   49 - • •  •

Businesslidmaatschap   130 - • • • •
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gezinslid 10,00 
korting op 
contributiebedrag

SENIORENLIDMAATSCHAP 2021
Tarieven

•  In plaats van barverplichting 
•  In plaats van barverplichting, Jong senioren, senioren en ochtendleden kunnen het bedrag van € 52,00 

dat in de plaats komt van barverplichtingen en toegevoegd is aan de contributie, retour ontvangen                               
   door 11 uur (x €  4,70 vrijwilligersbijdrage) vervangende diensten te draaien. Dat kan op de volgende 

manieren:
  • mee klussen met de Cluteco-groep. Baanonderhoud bij competities en toernooien valt daar 
   ook onder. Informatie en opgeven bij Wim Pinkse W.A.H.Pinkse@t-mobilethuis.nl
  •  Helpen bij het tuinonderhoud. Informatie en opgeven bij 
   Leida van Zanten leidavanzanten@gmail.com
  •  Helpen in de kantine/keuken. Informatie en opgeven bij Marjolein van den Berg, 
   secretaris@dash35.nl
•  Ochtendlidmaatschappen worden niet meer afgesloten.
•  Competitie spelen en lessen zitten NIET bij de lidmaatschapsprijs inbegrepen. 
 Men dient zich daar apart voor op te geven en ontvangt daar een aparte 
 rekening voor



Jeugdlidmaatschap 2021

All-in All-in All-in

Training

• Wintertraining
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• Jaar lidmaatschap Dash’35
• Lidmaatschap KNLTB 
• Elke dag vrijspelen
• Zomertraining
• Clubkampioenschappen
• Bal-&slagvaardigheid/clinic

• Voorjaarscompetitie
• Najaarscompetitie

• Wintertraining

€80,75
X 4

of

€323

€54,33
x3

of

€163

t/m 8 jaar

€99,75
X 4

of

€399

€79, 66
x3

of

€239

t/m 12 jaar

All-in

€102,-
X 4

of

€408

€82,66
x3

of

€248

All-inAll-in

€91,25
X 4

of

€365

€68,33
x3

of

€205

t/m 17 jaar

Geen
wintertraining

Geen
wintertraining

Geen
wintertraining

Geen 
Competitie &
wintertraining

Geen
Competitie

€65,-
X 4

of

€260

€33,33
x3

of

€100

t/m 6 jaar

Geen
wintertraining
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JEUGDLIDMAATSCHAP 2021 JEUGD T/M 17 JAAR
Tarieven trainingen
TARIEVEN ZOMER TRAININGEN SENIOREN 2021
Trainingsgroep van 4               (18 weken, 1 uur per week) € 215,00 per persoon 
Trainingsgroep van 4               (15 weken, 1 uur per week) € 190,00 per persoon
Andere groepsgrootte             (18 weken, 1 uur per week) € 860,00 per groep
Privé training                             (18 weken, 30 minuten per week) € 430,00 per persoon

Voor informatie over seniorentrainingen 
Peter-Paul Passchier, peterpaulpasschier@live.nl of 
Arthur Pinkse, arthur.pinkse@outlook.com  

De trainingen voor de jeugd zitten in het jeugdlidmaatschap
Voor meer informatie: jeugdcommissie@dash35.nl 
Extra groepstraining van 8 personen jeugd  (20 weken, 1 uur per week) € 120,00 per persoon
Of voor jong senioren                                        (20 weken, 1 uur per week)  € 120,00 per persoon
Plustrainingen en cluboverstijgende trainingen voor de jeugd via At Vantage en 
conform prijzen At Vantage. 

COMPETITIE bijdrage 
Seniorenteams betalen een apart bedrag voor competitie spelen. In dit bedrag zit opgenomen 
de KNLTB bijdrage, nieuwe tennisballen  en hapjes (donderdag-vrijdagavonden), lunch of 
avondeten(zaterdag/zondag). 
Competitiespelen zit bij de jeugd bij het lidmaatschap/de contributie inbegrepen.

TARIEVEN TOERNOOIEN
Voor het meespelen in toernooien wordt per toernooi inschrijfgeld gevraagd. Dit is per 
toernooi verschillend. De kosten van inschrijving worden bij elk toernooi afzonderlijk vermeld.

TARIEVEN INTRODUCÉ
Een Dashlid kan kosteloos 3 keer een introducé meenemen.

TARIEVEN ADVERTENTIES EN SPONSORING
Advertenties (exclusief productie):
€  75,00 p. jaar / advertentie kwart pagina in Dash ’35 blad + bedrijfslogo op website
€ 150,00 p.jaar/ advertentie halve pagina in Dash’35 blad + bedrijfslogo op website
€ 300,00 p. jaar/ advertentie hele pagina in Dash’35 blad + bedrijfslogo op website
Dash is vrijgesteld van BTW. 

Reclameborden
€ 225,00 per bord per jaar inclusief montage, exclusief productiekosten

Winddoeken
€ 1500 per doek voor 5 jaar inclusief  productie en montage
 € 1150 per doek voor 3 jaar inclusief productie en montage

Businesslid € 125,00 afhankelijk van aantal personen

Vrienden van Dash € 50,00
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TOELICHTING
Bij Dash’35 ben je lid van de meest actieve en sportieve tennisvereniging van 
Dordrecht! Je kunt het gehele jaar tennissen en worden veel jeugdactiviteiten 
georganiseerd. De leukste activiteiten zijn gebundeld in het jeugdlidmaatschap.

Het jeugdlidmaatschap geldt voor een volledig kalenderjaar. 
De betaling kan in termijnen. 

Ieder jeugdlid krijgt gedurende de zomermaanden 20 tennistrainingen van onze 
gediplomeerde trainers. Je wordt ingedeeld in een tennisteam en speelt voor- en 
najaarscompetitie, ieder 6 of 7 keer. Tijdens de clubkampioenschappen meet je 
je met je leeftijdsgenoten, en tijdens de bal-&slagvaardigheid behaalt de jongste 
jeugd hun tennisdiploma terwijl de oudere jeugd een clinic krijgt van ons hoogste 
seniorenteam.

Heb je het te druk met school of bijbaantjes? Vanaf 13 jaar kun je ervoor kiezen 
om geen competitie  te spelen. In de winter zijn de buitenbanen i.v.m. vorst vaak 
niet bespeelbaar. Daarom trainen we ‘s winters in de Schenkeldijkhal. Bij het 
jeugdlidmaatschap kun je direct 20 wintertrainingen afsluiten.



Maart 
13  Kahoot quiz voor de jeugd    
26 Algemene Leden Vergadering (ALV)- digitaal
28      start Voorjaarscompetitie jeugd – rood en oranje/uitgesteld
29  start zomertrainingen/lesperiode (tot 17 juli)

April
03 Open dag en aansluitend Vrijwilligers-event/uitgesteld
03 Grand Slam voor kids /verplaatst naar 28 augustus
05  start Laddercompetitie
06 Start voorjaarscompetitie Senioren/uitgesteld 
07 start interne woensdag dames competitie ( t/m 25 augustus)/uitgesteld
08 Start interne donderdag 50+competitie (t/m 26 augustus)/uitgesteld
12 start Racketavonden (alle maandagen muv feest- en toernooidagen en zolang 
 als het weer het toelaat)/uitgesteld
12 Start Tenniskennis 

Mei 
12 Schooltennis basisscholen – komt te vervallen
.... Inschrijven najaarscompetitie voor (jong)seniorenteams

Juni
02 Clinic Rolstoeltennis Esther Vergeer Foundation
19 Bal- en Slagvaardigheid & clinics voor Jeugd
19 feestelijke BBQ ter afsluiting voorjaarscompetitie jeugd

Juli
05-11 Open Jeugdtoernooi groen en geel 
07 Eendags Open jeugdtoernooi rood en oranje 
19-25 Dash’35 Tennis Tuning Open 45+ en 65+ toernooi. (afhankelijk van aantal inschrijvingen start op za 11 /zo 1)
30 Senioren 50+ Eéndagstoernooi

Augustus
09-15 Dash’35 Open Toernooi i.c.m. NRT Toernooi (Nationaal Ranglijst Toernooi) 
                   afhankelijk van aantal inschrijvingen start op za 07
24-26 Jeugdkamp 
25 Slotdag interne damescompetitie
28  Grand Slam voor kids
30 Clubkampioenschappen rolstoeltennis
30-03 Clubkampioenschappen groen en geel

September
01 clubkampioenschap jeugd rood en oranje 
04  afsluiting Zomerchallenge
03 finales clubkampioenschappen Jeugd
05 Ouder-kind & Familie toernooi 
12  start Najaarscompetitie jeugd 
12 start Najaarscompetitie senioren
17  dames dubbeldag
27 Aat van Lavierentoernooi voor Tenniskennisdeelnemers
30 Slotdag interne 50+ competitie

Oktober  
16 Jubileumfeest ; 85 jaar Dash’35
.... Herfstcup Jeugd
.... Feestelijke afsluiting Laddercompetitie

November 
20 feestelijke afsluiting najaarscompetitie Jeugd
26 Algemene Leden Vergadering (ALV) 3130

Interesse? Lid worden?
Jaarlijks organiseert Dash een open dag. In 2021 is dat op zaterdag 3 april.
Maar ja, het zou toevallig zijn, als jou dat moment nou net uitkomt. Geen nood, alle 
bestuursleden en commissievoorzitters zijn het hele jaar bereikbaar voor nadere 
informatie. Een overzicht van deze leden en hun contactgegevens vind je op pagina 
26 en op onze website. Als je dat allemaal niet nodig hebt en je wilt je gewoon 
direct aanmelden? 

Ga dan naar www.dash35.nl/lid-worden.  
Van harte welkom!

EN VERDER
Naast competities, lessen en toernooien organiseert Dash nog andere activiteiten om 
het clubgevoel te versterken.

• Jaarlijks is er de nieuwjaarsreceptie en de Open Dag.
•  Voor alle vrijwilligers organiseert Dash een middag of avond als blijk van waardering 

voor hun inzet.
•  Onder onze tennissers zitten ook nogal wat bridgers. In de wintermaanden worden 

daarom ook bridgemiddagen in ons clubgebouw georganiseerd.
•  Voor de Jeugd is er een bal- en slagvaardigheidsmiddag en een gezellig kamp in de 

zomer.

WIL JE IN DE WINTERMAANDEN OOK TENNISSEN?
We wijzen je dan graag op de mogelijkheden van de tennishal Schenkeldijk. Die hal is 
een initiatief van de verenigingen Dash’35 en CC.

 Kijk voor meer informatie op www.tennishalschenkeldijk.nl
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Zie voor alle Jeugdactiviteiten ook de Jeugdkalender. 



N E D E R L A N D ’ S  N O . 1  T E N N I S B A L 

D E  D U N L O P  F O R T  M A X  T P  I S  G E M A A K T  V O O R  S P E L E R S  D I E  D E  B E S T E  K W A L I T E I T E N 

V E R E I S E N  V A N  E E N  T E N N I S B A L  O P  H E T  G E B I E D  V A N  C O M F O R T ,  D U U R Z A A M H E I D , 

V L U C H T - E N  S T U I T E I G E N S C H A P P E N .  G E S C H I K T  V O O R  A L L E  B A A N S O O R T E N .
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