PERSBERICHT
Open dagen tennisverenigingen Utrecht
Tennis is een uitdagende verenigingssport voor alle leeftijden en niveaus. Daarnaast is
tennis gezond, ontspannend, gezellig, voor iedereen toegankelijk en te beoefenen
wanneer het jou uitkomt! Iedereen krijgt tijdens de Open Tennis Dagen (22 t/m 30
maart 2014) de kans om bij negen deelnemende tennisverenigingen in Utrecht te
ontdekken wat tennis te bieden heeft.
Open Tennis Dagen
De tennisbond (KNLTB) organiseert ieder jaar de Open Tennis Dagen. Dit jaar zijn de
Open Tennis Dagen van 22 t/m 30 maart. In deze week stellen in Utrecht negen
tennisverenigingen hun tennisbanen open voor geïnteresseerden om kennis te maken
met de sport en de vereniging. Ervaar hoe tennis ook jou uitdaagt!
Planning
Datum
Zaterdag 22
maart
Zondag 23 maart
Zaterdag 29
maart
Zondag 30 maart

Vereniging
Zwaluwen Utrecht 1911
PVC Tennis en PVDV.
Kampong Tennis, PVDV, UVV-tennis en de
Zuilense TC
Desto Tennis, LTC Vechtlust, STVU en UVV-tennis.

Op zaterdag 22 maart kun je terecht bij Zwaluwen Utrecht 1911. Zondag 23 maart zijn
de banen open bij PVC Tennis en PVDV. Zaterdag 29 maart kun je een kijkje nemen bij
Kampong Tennis, PVDV, UVV-tennis en de Zuilense TC. Zondag 30 maart is de laatste
dag en dan kun je terecht bij Desto Tennis, LTC Vechtlust, STVU en UVV-tennis. Dus wil
jij nieuwe mensen ontmoeten, leren tennissen of gewoon lekker een balletje slaan? Dan
ben je van harte welkom!
Programma
De tennisverenigingen hebben een gezellig en gevarieerd programma op en naast de
tennisbaan. Zo worden er bij sommige verenigingen clinics gegeven, kan er tegen een
ballenkanon gespeeld worden, wordt er cardiotennis aangeboden en kunnen er
wedstrijdjes gespeeld worden. Iedereen kan vrijblijvend en op een laagdrempelige
manier kennis maken met de tennissport. Ontmoet nieuwe mensen, test je backhand en
forehand, of serveer je tegenstander eruit met een ace tijdens de Open Tennis Dagen!
Meer informatie, waaronder het uitgebreide programma, doelgroep en tijd per vereniging,
is te vinden op www.tennisutrecht.nl
De open tennisdagen worden ondersteund door de VSU (Vereniging Sport Utrecht). Deze
organisatie is de belangenbehartiger en ondersteuner van de Utrechtse sportverenigingen.
Noot voor de redactie: Neem voor meer informatie contact op met Yvonne Mureau,
VSU, via (030) 284 07 71.

