
SCHOLENACTIE BTC 

NATIONALE SPORTWEEK 2021 
 

DE BAAN OP BIJ DE BENTHUIZER TENNISCLUB!!! 

 
Tijdens de Nationale Sportweek, van maandag 17 t/m 26 september 2021, 

wil de Benthuizer Tennisclub de leerlingen en ouders van Het Noorderlicht 

uitnodigen om kennis te maken met de tennissport en met de tennisvereniging BTC. 

 

De Benthuizer Tennisclub is gelegen aan de Sportlaan in Benthuizen, op steenworp afstand van de 

Zoetermeerse wijken Oosterheem en Noordhove. 

De tennisvereniging is goed en veilig te bereiken met de fiets vanuit Oosterheem door het 

Bentwoud en over het fietspad langs de Benthuizerplas vanuit Noordhove. 

De tennisvereniging beschikt over 5 kunstgrasbanen met ledverlichting waar praktisch het hele jaar 

op getennist kan worden. 

Voor de leden van BTC worden het hele jaar door veel activiteiten georganiseerd. 

Zoals, K.N.L.T.B. competities, Onderlinge competities, Ouder-Kind Toernooien, 

Clubkampioenschappen, Rackettrekken, en nog veel meer..... 

 

GRATIS TENNISLES!... en een uurtje vrijspelen!!! 

Voor tennislessen bij BTC kan je terecht bij tennisleraar Allard Schaap. 

Tijdens de Nationale Sportweek kan je bij Allard een gratis tennisles afspreken. 

En naast de gratis tennisles kan je gerust nog een uurtje vrij blijven spelen. 

Een racket en ballen kan je bij Allard lenen. 

Je kan Allard bereiken door hem een e-mail te sturen: info@astennisservice.nl 

Hij is ook de hele week op ons tennispark aanwezig en maakt graag een afspraak voor je gratis 

tennisles! 

Tip van Allard: Spreek je gratis tennisles met een goede vriend of vriendin af, 

dan heb je altijd iemand om mee te tennissen! 

Voor meer informatie over BTC en de Scholenactie BTC Nationale Sportweek 2021 

verwijzen we je graag naar onze website: www.benthuizertennis.club 

 

Binnenkort ook bij BTC....PADELLEN!!! 

Padel is de nieuwste rage en snelst groeiende (racket)sport in Nederland. 

Op dit moment zijn we bij BTC hard bezig met de bouw van 2 Padelbanen. 

Wij hopen dan ook medio oktober bij BTC te kunnen Padellen! 

 

We zien je graag tijdens de Nationale Sportweek op ons tennispark! 
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