
Hallo enthousiaste tennissers van TV Beekhuizen,   

Wil je een keer toptennis in Nederland zien? Lees onderstaande goed door en schrijf je 

in! 

Op zondag 9 februari (Sunday Funday) willen wij met heel veel jeugdleden (en hun 

ouders?) naar Ahoy in Rotterdam om naar het ABN Amro World tennis tournament te 

gaan. Grote namen als Daniil Medvedev, David Goffin, Gaël Monfils en Stan Wawrinka doen aan dit 

toernooi mee, en natuurlijk ook een aantal Nederlanders. De zondag staat in het teken van de laatste 

kwalificatie rond en veel trainingen.  

In de kwalificatie spelen al heel veel super goede tennissers met een ranking tussen de 50-100 van de 

wereld die je dan ook nog eens van heel dichtbij ziet spelen. Daarnaast zijn de echte ‘toppers’ die dag 

aan het trainen om te wennen aan de omstandigheden in Ahoy. Deze spelers kun je dan ook van heel 

dichtbij aan het werk zien. Kortom, heel veel actie op en om de baan deze dag, dus zorg dat je erbij 

bent. 

Duur van het uitje.  

We rijden om 9.30 uur weg op Beekhuizen en zullen via Utrecht naar Rotterdam rijden waar om 

11.00 uur het programma begint. Streven is om 17.00 uur weer weg te rijden. We zullen een app 

groep aanmaken waarin we het ‘thuisfront’ ook op de hoogte zullen houden.  

Kosten uitje inclusief vervoer en kaartje  

We gaan met een grote touringcar op stap. Kosten voor de bushuur en het entreekaartje bedragen € 

30,00. De organisatie (wij dus) zorgen voor de reservering van de kaartjes. Belangrijk; het kaartje 

dient in de bus te worden betaald. Als je ouders (of niet tennissende broers en zussen) het leuk 

vinden, dan mogen die ook mee.  

Dan nu een aantal spelregels. Kinderen van 5 t/m 7 jaar mogen ook mee, graag zelfs! Maar wel met 1 

‘eigen’ begeleider (ouder) per 3 kinderen. Kinderen vanaf 8 jaar mogen zelfstandig mee. Er zijn 

trainers mee om toezicht te houden, maar als kinderen zelf willen kijken moet dit wel met een 

groepje vriendjes of vriendinnetjes. Zorg wel voor zakgeld om ter plekke eten en te drinken te 

kunnen kopen. Uiteraard mag je ook consumpties van huis meenemen.  

Maar nog leuker is dat de ouders ook allemaal meegaan. Het is dan ook een echt gezinsuitje! 

Ben je enthousiast geworden en wil je mee?  

Stuur een mailtje naar k.oostrom@houseoftennis.nl  

Omdat wij graag tijdig willen weten hoeveel mensen er mee gaan willen we je vragen om niet te lang 

te wachten met het opgeven. Uiterste inschrijfdatum is donderdag 5 december maar hoe eerder hoe 

beter. Er kunnen maximaal 88 personen mee in de bus.  

 

 



Uitleg Sunday Funday (tekst vanaf website ABN AMRO WTT) 

Nieuw dit jaar is Sunday Funday op zondag 9 februari 2020. Die dag kunnen duizenden kids genieten 

van een tennisfeest in Rotterdam Ahoy. Een spetterend programma voor kinderen tussen de 5 en 18 

jaar: 

 Bekijk trainingen van toppers vanaf de VIP plekken 
 Speel interactieve showcourt clinics 
 Een spetterend optreden van Vinchenzo 
 Bezoek kwalificatiewedstrijden 
 Meedoen aan de tennischallenges 
 Maak kans op een plek in de kids persconferentie 
 Maak kans om de clinic op centre court te winnen 
 Stel je vraag tijdens een Q & A met een van de tennistoppers 

 

Wij hopen op vele enthousiaste inschrijvingen! 

Sportieve groet, 

Jeugd commissie van TV Beekhuizen en trainers!!  

 

 

 

 


