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WELKOM 
 
 
Dit informatieboekje is speciaal voor de nieuwe leden van SC 't Gooi, afdeling 
Tennis en voor hen die overwegen lid te worden en nadere informatie willen. 
 
Zij die zich reeds aangemeld hebben, heten wij hartelijk welkom als lid van onze 
vereniging. Voor hen die nog twijfelen, hopen wij dat dit informatieboekje ertoe 
moge bijdragen dat men zich als lid opgeeft van de Tennisafdeling van SC 't 
Gooi. 
 
Mogelijk heeft u van een van onze tennisleden al informatie gekregen over onze 
vereniging.  De ervaring leert echter dat bij velen de behoefte bestaat dit nog 
eens rustig na te kunnen lezen. In deze behoefte willen wij met dit informatie-
boekje voorzien. 
 
U vindt hierin informatie over de organisatie; de contributie; de 
nieuws/informatie voorziening; het baan reglement; tennislessen etc. Blijven er 
na het lezen van dit informatieboekje toch nog vragen onbeantwoord, schroomt 
u dan niet om contact op te nemen met één van onze (commissie)leden. 
 
Veel tennisplezier ! 
 
  
Het bestuur SC 't Gooi 
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COMMISSIELEDEN 
 
Voorzitter vacant, via hoofdbestuur SC ’t Gooi: 
 
Secretaris vacant 
 
Penningmeester vacant 
 
Ledenadministratie vacant 
  
Redactie website vacant 
 
 
Parkcommissie vacant 
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HISTORIE 
 

Half Februari 1966 vernam de heer C.L. Nollkämper bij de afdeling Sport en Jeugd-
zaken te Hilversum dat er nog twee tennisbanen te huur waren. Deze banen lagen 
op het gemeentelijk sportpark, evenwijdig aan de Soestdijkerstraatweg . 
Hij heeft deze twee banen toen onmiddellijk voor HVV ' t Gooi laten vastleggen. Zijn 
vrouw had al snel zo'n 16 leden bijeengekregen. Ook werd in het krantje een 
oproep gedaan voor tennisleden. Dit alles had tot gevolg dat op 25 april 1966 
mevrouw W.A. Boot-Colijn, de echtgenote van de toenmalige burgemeester, het 
tennisseizoen 1966 met een fikse forehand opende. 
 
In eerste instantie was het een damestennisclub, maar al snel waren ook de heren 
van de partij. De contributiekosten voor het seizoen 1966 waren Hfl. 12,50. Er 
moest zelf voor een tennisracket en kleding worden gezorgd, maar de tennisballen 
werden door HVV 't Gooi verstrekt. Het huren van banen ging door, maar de 
behoefte aan eigen banen werd steeds groter. Nadat de Baseball & Softbal Club 
Hilversum het terrein op het sportpark had verlaten, startten in 1984 de eerste 
onderhandelingen van onze voetbalvereniging met de Dienst Sport, Recreatie en 
Jeugdzaken over de verdeling van de honkbalvelden. 
 
In januari 1987 kwam er schot in de zaak. De vereniging kon een oefenterrein voor 
het voetballen gaan aanleggen en eind augustus zijn de leden van 't Gooi begonnen 
met de aanleg van de tennisbanen. Zo'n 87 leden hebben zich voor de aanleg 
ingezet, en na 261 uur werk hadden we na 21 jaar onze eigen banen! 
 
Na een paar jaar moesten wij deze banen alweer verlaten, want we verhuisden met 
z’n allen naar Berestein waar we twee prachtige banen direct naast de kantine 
terugkregen. In maart 1990 konden we daar dan ook onze eerste ballen slaan. In de 
tijd hierna heeft het tennisbestuur zich ingezet voor een derde tennisbaan. Deze 
werd juni 1992 officieel in gebruik genomen. 
 
Nadat baan 3 twee jaar was verhuurd aan tennisleraar Richard van Diermen, is 
baan 3 in 2019 definitief aan hem verkocht.  
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HET TENNISCOMPLEX 
 
SC 't Gooi beschikt over twee verlichte kunstgras all-weather banen. Op deze banen 
kan het hele jaar getennist worden, behalve wanneer er sneeuw op ligt.  
 
Er zijn twee kleedkamers voor de tennisleden, met douche en toilet. Tevens is er 
een tennispaviljoen. Dit is in de wintermaanden aangenaam verwarmd, zodat men 
zich hier bij pauzes of wachten, enigszins kan opwarmen. Ook staat hier een koel-
kast voor algemeen gebruik waarin men tijdelijk meegebrachte dranken en/of 
voedsel kan opslaan. 
 
De kantine van SC ‘t Gooi heeft een gezellige bar en kijkt uit op onze tennisbanen. 
Er worden diverse activiteiten georganiseerd, waar wij als tennisleden ook aan 
kunnen deelnemen, zoals bingo, klaverjassen, carnaval etc. Ook heeft de vereniging 
een tafeltennisafdeling die beslist uniek genoemd mag worden. Hier staan meer-
dere professionele tafeltennistafels, maar in deze ruimte worden ook andere activi-
teiten bedreven zoals badminton, dynamic tennis en diverse andere zaalsporten. 
 
Ook staat er biljarttafel in de kantine en is er een groot televisiescherm waar veelal 
belangrijke voetbalcompetitie wedstrijden op te zien zijn. Op de tafeltennistafels 
na, mag overal gratis gebruik van worden gemaakt. Tevens heeft het Tafeltennis-
afdeling een eigen bar, waar tegen een redelijke prijs een consumptie genuttigd 
kan worden. In deze ruimte worden ook feestjes ten behoeve van de jeugd georga-
niseerd, zoals Sinterklaasfeest, kinderbingo, kermis, videovoorstellingen, teken-
wedstrijden, Mini Play Back Show, enz. 
Doordeweeks wordt deze multifunctionele ruimte veelal benut door de buiten-
schoolse opvang, waarbij ook de schooljeugd uitgebreid kan kennis maken met 
onze vereniging. 
 
ADRES 
Sportpark Berestein   
Kininelaantje 9 
1216BZ  Hilversum 
035- 6237200 
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LIDMAATSCHAP 
 
• SC ’t Gooi tennis kent verschillende soorten lidmaatschap: jaarlid, jeugdlid, 

winterlid en zomerlid. 
• Het tennisseizoen loopt van 1 april t/m 31 maart. De reguliere jaarleden en 

jeugdleden (tot 18 jaar) mogen binnen die periode zo vaak spelen als zij wil-
len, mits er een vrije baan beschikbaar is.  

• We bieden leden van andere tennisverenigingen die in de winter gesloten 
zijn, de mogelijkheid om winterlid te worden. Zij kunnen vrij spelen van 
oktober tot en met maart. 

• Voetballers van ’t Gooi kunnen in de zomermaanden juli en augustus tennis-
sen op onze banen als zij tegen een klein bedrag zomerlid worden.  

 
CONTRIBUTIE 
 

Soort lidmaatschap  
Bedrag 

Jaarlid (1 april - 31 maart) € 176,00 
Winterlid (1 oktober – 31 maart) € 90,50 
Zomerlid Gooi-leden (juli-augustus) € 32,00 
  

 
 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie via  
tennis@sc-tgooi.nl 
 
U kunt hiervoor gebruik maken van het aanmeldingsformulier op de volgende 
pagina in dit boekje. 
 
 
OPZEGGEN 
Beëindiging van het jaar- en jeugdlidmaatschap dient vóór 1 februari, van het 
lopende seizoen, schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven aan de leden-
administratie. Zo niet, dan wordt automatisch aangenomen dat het lidmaatschap 
het volgende seizoen wordt voortgezet en is men de gehele contributie voor het 
jaarlidmaatschap verschuldigd.  
 
Zomerleden en Winterleden zijn steeds één zomer- of winterseizoen lid en slui-
ten als gewenst het jaar daarop opnieuw een zomer- of winterlidmaatschap af.  
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AANMELDINGSFORMULIER 

 
Voornaam:……………………………………….  Voorletters: ..........................................  

Achternaam:…………………………………… M/V: .....................................................  

Geboortedatum:……………………………..  

Adres (straat en huisnummer)……………... .............................................................  

Postcode:……………………………………….. Woonplaats: .........................................  

Telefoon vast:………………………………… Telefoon mobiel: ..................................  

E-mailadres: ………………………………….. 

Evt voorkeur zelfwerkzaamheid: ..........................................................................  

 
O Ik meld me aan als: 

Categorie Contributiebedrag Contributietermijn 
O jaarlid 176,00 01-04-2020 t/m 31-03-2021 
O winterlid 90,50 01-10-2020 t/m 31-03-2021 
O zomerlid 32,00 01-07-2020 t/m 31-08-2020 

 
 
O Ik maak de verschuldigde contributie over op: 
 

ABN-AMRO Bank NL06 ABNA 0477 3229 99  
tnv. SC 't Gooi te Hilversum inzake Tennis 

 
O In verband met de tennispas sluit ik 1 pasfoto bij (e-mailen mag ook) 
 
Plaats:……………………………………………… Datum: ......................................................  

Handtekening: ..........................................................................................................  

 
Na ontvangst van de contributie en de pasfoto wordt de spelerspas gereedgemaakt. 
U ontvangt bericht als die voor u klaarligt.  
Dit formulier e-mailen naar: 
 
Ledenadministratie tennis SC ‘t Gooi  
tennis@sc-tgooi.nl 
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HET REILEN EN ZEILEN 
 

Als tennis lid ontvangt u regelmatig informatie. U kunt zich abonneren op de alge-
mene nieuwsbrief van SC ’t Gooi. U ontvangt dan per mail elke vrijdag het laatste 
nieuws, voornamelijk ook over de voetbalafdeling. Informatie voor de tennisafde-
ling krijgt u per e-mail en vindt u op de website: alle nieuwtjes, aankondiging van 
toernooien, inschrijfformulieren, ingezonden stukken, oproepen etc. Omdat u ook 
het jaarlijkse verzoek tot contributiebetaling per e-mail ontvangt, is het van groot 
belang dat u een wijziging in e-mailadres tijdig doorgeeft aan de leden-
administratie.  
 
De tennisafdeling is tussen 1991 en 2017 lid geweest van de KNLTB. Dit hield in dat 
leden ook konden worden deelnemen aan KNLTB-toernooien, die door andere 
verenigingen worden georganiseerd, hoewel ’t Gooi zelf geen KNLTB-toernooien 
organiseerde. In seizoen 2016-2017 is besloten om het KNLTB lidmaatschap op te 
zeggen en de daarmee bespaarde kosten te investeren in het onderhoud van de 
banen.  
 
Tot 2018 was er een actieve toernooicommissie, die jaarlijks zo'n vier toernooien 
organiseerde, zowel in zomer als winterseizoen. Als er voldoende animo is kan er 
weer een toernooicommissie worden gestart. 
 
Als men geen vaste speelpartner(s) heeft of gewoon eens met iemand anders wil 
spelen, kan men deelnemen aan de Toss. Elke dinsdag- en donderdagmiddag en 
elke dinsdagavond wordt er getosst, hetgeen ook in de winter (ijs en weder die-
nende) gewoon doorgaat. 
 
Tennisleden mogen meerdere malen per jaar een introducé meenemen:  
Uiteraard mag u ook proberen hem/haar lid te maken! Een Introducé pasje is één 
dag geldig. De kosten zijn: € 5,- (jeugd tot 18 jaar € 2,50). Deze pasjes kunt u vinden 
in het tennispaviljoen. Na afloop van de tennispartij deponeert u het introducé 
pasje, ingevuld met uw naam, samen met het contante geld in de brievenbus naast 
het afhangbord. 
 
De verlichting van de banen dient ‘s avonds na 23:00 uur uit te zijn. Dit is een bepa-
ling van de gemeente 's Graveland. Schrikt u niet, dit gaat automatisch als u het 
mocht vergeten!  
 
De tennisbanen zijn, indien er niet gespeeld wordt, afgesloten (sleutel tweemaal 
omdraaien!) Dit doen wij om vandalisme tegen te gaan en om niet-leden te verhin-
deren om te spelen. Ieder lid kan een tenniscomplex sleutel krijgen bij onze leden-
administratie, tegen een borg van € 12,-. Bij opzegging van het lidmaatschap dient 
u deze sleutel weer in te leveren op dit adres, waarna u de borg terugkrijgt. Bij 
verlies van de sleutel betaalt u weer € 12,- borg voor een eventuele nieuwe sleutel. 
 
Zoals bij de meeste verenigingen draait ook de tennisafdeling van SC ’t Gooi uitslui-
tend op vrijwilligers. Omdat het ieder jaar moeilijker wordt om voor deze hoogst 
noodzakelijke werkzaamheden, vrijwilligers te vinden, wordt er van u verwacht dat 
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U zich minimaal 8 uur per jaar inzet voor dergelijke diensten. De werkzaamheden 
worden gecoördineerd door de Parkcommissie. 
Mocht u zich als vrijwilliger voor bepaalde werkzaamheden binnen de vereniging 
aanmelden, dan kunt U dat aangeven bij de tenniscommissie en/of dit aangeven op 
het inschrijfformulier ! 
 
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat, of met 
één van de bestuursleden. 
 

  



 11 

REGELS EN AFSPRAKEN 
 
BAANREGELEMENT  

 
1. Iedereen die gaat tennissen, dient vooraf zijn/haar pasje op het afhang-

bord te hebben aangebracht en de BEGINTIJD van het spel op de klok in te 
stellen. 

2. Het is niet toegestaan af te hangen met een tennispasje van een ander lid. 
3. Het is alleen toegestaan af te hangen voor de eerstvolgende vrije periode. 

Wanneer men de gereserveerde periode geheel heeft uitgespeeld, is het 
toegestaan door te spelen tot dat men wordt afgehangen door de 
volgende. 

4. Men mag de klok dus niet tussentijds doordraaien !! De nieuwkomer kan 
dan dus altijd zien wie er het langst staat te spelen en dient dus ook op die 
baan af te hangen ! 

5. De speeltijd voor zowel enkel- als dubbelspel is DRIE KWARTIER. Dit geldt 
voor vrij tennissen. 

6. Bij enkelspel moeten de pasjes van beide spelers opgehangen worden, bij 
dubbelspel van alle vier de spelers. Zijn er 3 spelers op het veld, dan 
hangen er dus 3 pasjes op het bord! 

7. Zij, die tennissen zonder afgehangen te hebben, kunnen DIRECT door 
anderen van de baan worden gestuurd. 

8. Als het druk is moet er zoveel mogelijk gedubbeld worden. Een enkelspel 
mag alleen worden gespeeld als de baanbezetting dit toelaat. Is men reeds 

met 
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een enkelspel begonnen, dan mag het spel worden afgemaakt. 

9. Alleen leden van de tennisafdeling 't Gooi mogen op de banen spelen. 
Ieder lid mag per jaar meerdere malen een introducé meenemen. Dit kost 
voor volwassenen € 5,- en voor de jeugd t/m 17 jaar € 2,50 per keer. De 
pasjes vindt u bij het afhangbord in het tennispaviljoen. Na afloop van de 
tennispartij deponeert U het introducé pasje, ingevuld met uw naam, 
samen met het contante geld in de brievenbus naast het afhangbord. 

10. Ook bij de tennislessen dienen de pasjes opgehangen te worden. Het is 
mogelijk dat er geen pasjes hangen, wanneer les wordt gegeven aan niet-
leden. Vraag voor de zekerheid aan de tennisleraar op de baan of dit het 
geval is. 

11. Als iemand alleen komt, hangt hij/zij af voor de eerstvolgende periode dat 
er gespeeld kan worden. Het is aanspelende te werven.  

12. Men is verplicht op de banen sportkleding en tennisschoenen te dragen. 
13. Het is VERBODEN op de banen te ROKEN en/of consumpties te nuttigen. 

Het drinken van water en/of sportdrank is wel toegestaan. 
14. Het bestuur is te allen tijde bevoegd één of meerdere banen aan te wijzen 

voor lessen, toernooien, competitie e.d. 
15. Voordat men de banen betreedt, dient men de tennisschoenen schoon te 

vegen, resp. schoon te kloppen. Voor behoud van de banen moet voorko-
men worden dat onnodig vuil en modder op de vloer komt. 

16. Na afloop vegen we de baan met de sleepborstel/mat.  
17. Bij overtreding van het baanreglement kan het tennisbestuur tennispasje 

intrekken. 
18. Na afloop dient zowel het baanhek (sleutel tweemaal omdraaien) als het 

tennispaviljoen en de kleedkamers te worden afgesloten. Ook de baan-
verlichting dient te worden uitgeschakeld indien u vóór 23:00 uur als 
laatste het complex verlaat. 

 
 
Wij rekenen echter op uw sportiviteit en medewerking. Veel speelplezier ! 
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SPELEN ONDER WINTERSE OMSTANDIGHEDEN 
 
Hoofdpunten 
 
In de winter kan er op de kunstgrasbanen gewoon buiten worden getennist, 
zolang 
 

• de temperatuur niet onder de -7 graden Celcius komt 
• er geen sneeuw, hagel, ijzel of rijp op de banen ligt 
• er geen sprake is van opdooi na een vorstperiode 

 
 

Vorst 
Kunstgras is in principe vorstbestendig. Het tennisveld wordt door betreding bij 
vorst tot -7 graden Celcius dus niet beschadigd. De toplaag bij de zandgevulde 
banen kan door de vorst wel hard (en glad) worden; dus let wel op voor 
blessures. Problemen met de bespeelbaarheid van de kunstgrasvelden ontstaan 
eigenlijk pas bij rijp of wanneer er neerslag valt (zie hieronder). Kale of droge 
vorst is voor kunstgras geen enkel probleem en bespelen onder die 
omstandigheden dus ook niet. Het is zelfs zo dat kale vorst een uitdrogende 
werking heeft. Misschien is een bevroren kunstgrasveld iets harder maar in ieder 
geval vele malen vlakker dan een natuurlijk speel- of trainingsveld. 
 
Sneeuw, rijp en ijzel 
Wanneer er sneeuw, rijp of ijzel op de banen ligt, zijn de banen gesloten. 
Bespeling bij rijp of ijzel beschadigt de kunstgrasvezel. Bespelen van besneeuwde 
banen zou tot gevolg hebben dat de sneeuw in de mat en het instrooizand wordt 
getrapt en zich een ijslaagje vormt, waardoor er zeker niet worden gespeeld. 
Sneeuwruimen is niet toegestaan in verband met de risico’s voor de mat en 
omdat daarmee ook een hoeveelheid instrooizand wordt meegenomen.  
 
Opdooi 
Opdooi ontstaat wanneer na intreden van de dooi het dooiwater niet weg kan 
door bevroren en ondoorlatende grond eronder. Bij opdooi gebeurt er het 
volgende. Na een langere periode van vorst is de ondergrond bevroren en vormt 
een dikke harde laag. Als de toplaag gaat dooien kan het smelt water van 
sneeuw en ijs niet wegzakken naar de drainage, het wordt tegengehouden door 
de bevroren onderlaag. De toplaag en een gedeelte van de lava fundering 
worden onstabiel door het vele water tussen de lava korrels. Het veld voelt bij 
betreding zacht en “sopperig” aan, door de onstabiele lava laag trapt u kleine 
deukjes in de fundering en wil de bal niet stuiteren. 
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REGELEMENT WINTERLEDEN 

 
1. De winterleden worden geacht zich te houden aan de verplichtingen en 

regels die van kracht zijn voor de overige leden van de tennisafdeling van SC 
't Gooi, zoals vastgelegd in het baanreglement. 

2. Winterleden mogen spelen van 1 oktober tot en met 31 maart het jaar 
daarop. 

3. De contributie voor winterleden voor het seizoen 2019-2020 bedraagt € 90,50,-  
4. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd. 
5. Een eventueel uitgegeven sleutel dient na het winterseizoen te worden 

ingeleverd bij de ledenadministratie of de penningmeester. 
6. Bij aanmelding voor winter lid dient de speelsterkte te worden vermeld. 

Alleen winterleden met speelsterkte " 8" mogen aan de toernooien mee-
doen. 

7. Winterleden kunnen zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Tevens wordt 
men middels e-mail, de website en het publicatiebord in het tennispaviljoen 
op de hoogte gehouden van het wel en wee van de tennisvereniging en even-
tuele interne mededelingen.  
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TOSS-REGELEMENT 
 
Wanneer 
Dinsdag- en donderdagmiddag 13:00-16:00 
Dinsdagavond vanaf 19:00 uur. 
 
Hulpmiddelen 
1. Toss-formulier 
2. Kookwekker 
3. Handbel 
4. Tossbord 
5. Ledenpassen 
6. Pen 

 
Algemeen 
1. Iedere deelnemer schrijft zichzelf in op het Toss-formulier en legt zijn 

ledenpas op tafel naast het Toss-bord.  
2. 5 Minuten voor elke speelronde worden maximaal 12 ledenpassen na schud-

den, blind op het Tossbord geplaatst. Dit speelschema wordt niet meer ge-
wijzigd tenzij een of meerdere van de 12 deelnemers alsnog aangeeft niet te 
willen spelen. Vervangers worden gekozen volgens de hieronder beschreven 
selectieregels. Degene die later dan 5 minuten vóór tijd zich meldt wordt 
niet meer meegenomen in die ronde. 

3. Spelers die hebben gespeeld krijgen een X achter hun naam in de kolom van 
de betreffende speelronde; spelers die niet hebben gespeeld en een volle 
ronde hebben gewacht, krijgen een streepje  ----  achter hun naam; bij spe-
lers die niet aanwezig waren bij de start van de lopende speelronde en voor-
gaande speelrondes worden de kolommen van rondes waarbij zij niet aan-
wezig waren, opengelaten. 

4. Een ronde duurt een half uur. De kookwekker wordt op deze tijd ingesteld. 
Elke ronde wordt besloten met het luiden van de handbel door een van de 
wachtende deelnemers. 

5. Spelers, die gelijke rechten hebben om aan een ronde deel te nemen wor-
den d.m.v. een willekeurige trekking uit de stapel met de betreffende leden-
passen verkozen voor deelname aan een volgende ronde. Bij gelijke rechten 
hebben spelers die voor de komende ronde in de wachtkamer hebben geze-
ten altijd voorrang op spelers die in die tijd gespeeld hebben.   
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Selectieregels 
1. De volgorde van inschrijving bepaalt wie het eerst aan de beurt komt. Door 

deze regel komt iedere deelnemer, ongeacht hoe laat hij/zij arriveert,  z.s.m. 
minimaal éénmaal aan spelen toe.  

2. Als ieder die is ingeschreven is geselecteerd, wordt de keuze wie daarna 
geselecteerd wordt bepaald door wie de meeste streepjes heeft staan.  
 

Tot slot  
Dit regelement is een leidraad voor het soepel verloop van toss-speelrondes. 
Waar het reglement niet voldoet wordt geacht dat deelnemers zelf de juiste be-
slissingen nemen. Bijvoorbeeld als een baan nadat er is getosst alsnog volloopt 
met zojuist aangekomen spelers. Het is dan aan de betreffende deelnemers om 
te beslissen of er alsnog een X of een streepje achter hun naam komt in de 
kolom voor de betreffende ronde. 
Het bijhouden van het tossformulier is een gedeelde verantwoording van alle 
deelnemers. Degenen die de toss uitvoeren doen dit naar beste vermogen. Fou-
ten zijn niet gewenst, maar altijd mogelijk. U kunt de mogelijkheid tot fouten 
minimaliseren door regelmatig te controleren of uw status op het tossformulier 
juist is.  
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SPELREGELS TENNIS 
 

 
 
 
Bij tennis wordt een bal met een racket over een net geslagen. Het doel is om het 
de tegenstander(s) onmogelijk te maken de bal op dezelfde wijze terug te slaan. Als 
dat lukt scoort men een punt. 
 
Het spel begint met de service (opslag), geslagen vanachter de baseline, over het 
net en binnen het servicevak aan de andere zijde dan van waar men opslaat (dus 
van rechts naar links of van links naar rechts). Het servicevak wordt begrensd door 
de servicelijn, de centre servicelijn en de singles sideline in het figuur hierboven. 
Een buiten bereik van de tegenstander geslagen service heet ace. Na elke game 
wisselt speler/partij die serveert, na de eerste en vervolgens elke twee games 
wisselt men van speelhelft.  
 
Bij het terugslaan van de service moet de bal stuiten, in de navolgende slagenwis-
seling (rally) mag men de bal ook ineens retourneren (volleyen).  
 
 
De speleenheid is de game, gewonnen door de speler die het eerst vier punten 
heeft gescoord: waarbij de traditionele telling is vanaf 0 ("love" ‑ afgeleid van het 
Franse l'oeuf = ei) is 15‑30‑40‑game. Bij 40‑40 (deuce) wordt doorgespeeld tot 
twee punten verschil. Het eerste punt heet dan advantage (voordeel), het tweede 
game. Wie het eerst zes games heeft, wint de set, maar het verschil moet twee 
games zijn. Daarom heeft men, om lange partijen te voorkomen, men de tie‑break 
ingevoerd. In de dertiende game serveert de speler die aan service was eenmaal en 
daarna beide spelers om beurten tweemaal. Het spel wordt gewonnen door 
degene die het eerst zeven punten scoort of na 6‑6 twee punten verschil bereikt. 
Wedstrijden worden gespeeld om best-of-three (twee gewonnen sets) of best-of-
five (drie gewonnen sets). 
 
Wedstrijden worden gehouden in dames‑ en herenenkelspel, dames‑ en heren-
dubbelspel en gemengd dubbelspel.  Een uitgebreidere versie van de tennis-spelre-
gels kunt u in PDF-vorm vinden op de website.  
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SC ’t GOOI 
 
 

ook voor: 
 

PUPILLENVOETBAL 
 

JUNIORENVOETBAL 
 

MEISJES- EN DAMESVOETBAL 
 

ZATERDAGVOETBAL 
 

VETERINNENVOETBAL 
 

ZAALVOETBAL 
 

TAFELTENNIS 
 

DYNAMIC TENNIS 
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