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Jaarverslag Jeugdcommissie 2018 
 
 
Rood/oranje event 

Op 6 juni vond het rood/oranje event plaats. Met ca. 30 
deelnemers was het weer een gezellig middag.  Deelnemers 
kwamen van diverse verenigingen. Een warming-up en hele leuke 
partijen. Na het tennissen en schminken werd er met een hapje 
en een drankje een leuke tennisquiz gedaan met een prijs voor 
het winnende team en een medaille voor de winnaar van de 
categorie rood en oranje. Alle deelnemers hebben een hele 
mooie drinkfles van MTV ontvangen.  
 
 

 
Instuifmiddagen / open dag 

In februari en in juni wederom instuifmiddagen voor het 
werven van nieuwe leden.  
Weer1 4 nieuwe jeugdleden hierdoor geworven.  
 
 
 
 

 
Open Jeugdtoernooi  
Van vrijdag 8 t/m zondag 10 juni vond het Open 
Jeugdtoernooi plaatst. Dit jaar is er voor het eerst gekozen 
voor een weekend toernooi. Zeer geslaagd. Deelnemers 
kwamen van heinen en ver. Met 29 junior deelnemers en de 
30 deelnemers in de categorieën rood en oranje weer een 
geslaagd toernooi. De deelnemers werden iedere dag 
voorzien van lekker eten en drinken. Hele mooie en 
spannende partijen. 
 
 
Kampeernacht 

Het jaarlijkse kampeerweekend viel een beetje in het 
water. Het was erg koud en nat. Dit jaar geen tenten, 
maar slapen op het overdekte terras met z’n allen. Wat 
ook ontzettend gezellig was. Na een gezellig potje 
boerengolf bij Recreatieboerderij "De Houtse Linies" 
werd de jeugd in en om het paviljoen nog vermaakt met 
leuke spellen.  Dan tandenpoetsen en de tent in. 
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Natuurlijk gingen de kids niet gelijk slapen maar rond een 
uur of 4 was t dan toch eindelijk stil. De volgende ochtend 
was het gelukkig droog. Om 7.15 uur kwam Jack voor de 
ochtend tennis. Daarna gezellig met elkaar ontbijten. Toen 
was t alweer tijd om op te ruimen want de ouders kwamen 
de kinderen weer halen. Wederom weer een zeer geslaagd 
weekend.  
 
Clubkampioenschappen 
 

 
Van 30 augustus t/m 2 september werden de 
clubkampioenschappen gehouden voor de jeugd. Op 
vrijdagmiddag begonnen de categorieën rood en oranje. 
Iedere dag was er wat lekkers voor de jeugd. Pieter van 
Gurp is 1e geworden in de categorie jongens t/m 14, Noa 
Tonnaer is de winnaar bij de meisjes t/m 14 en meisjes 

t/m 17. Bij dejongens t/m 17 werd Thomas Dirkse clubkampioen. Bij groen ging Guk 
Balci met de mediale naar huis en bij oranje is Owen Dirkse clubkampioen geworden. 
Ilse van Beek en Noa Tonnaer werden bij de meisjes dubbel t/m 14 de gelukkige 
winnaars en Pieter van Gurp en Stef Ligtvoet zijn clubkampioen geworden bij de 
jongens dubbel t/m 14 jaar. 
 
Competitie/Worldtour 
In het voorjaar hebben er 3 teams op zondag 
competitie gespeeld. De jongens t/m 17 zijn hierbij 
kampioen geworden. In het najaar hadden we zelfs 
4 teams op zondag. Hele leuke poules met 
wedstrijden.  
In het voorjaar hebben 4 teams en in het najaar 
hebben 6 teams meegedaan aan de worldtour.  
 
 
Tenniskidscoördinator 
Op 1 november heeft een informatieavond plaatsgevonden bij MTV voor alle 
tenniskids ouders. Het all-in-pakket wat per 1/1/2019 voor alle jeugd ingevoerd gaat 
worden, is toegelicht. Ook is een oproep gedaan aan de ouders wie 
tenniskidscoördinator zou willen worden. Tenniskidscoördinator is diegene die 
zorgdraagt dat alle ouders/kinderen geïnformeerd worden over de worldtour, het 
inschrijven regelt, de teams samenstellingen opstelt in overleg met de trainer en alle 
andere bijbehorende zaken. Voor 2019 hebben twee vaders zich aangemeld hiervoor.  
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OPROEP 
De jeugdcommissie is op zoek naar ouders die ons team graag willen ondersteunen.  
Je kunt dan contact opnemen met een van de jeugdcommissieleden. 
 
Bedankt 
Tot slot wil ik namens de Jeugdcommissie iedereen hartelijk bedanken voor hun 
inzet het afgelopen jaar. 
 
De Jeugdcommissie: 
Paula Flipsen, Yvonne van Beek, Jolanda Leenaars, Claudia Mureau, Jenny van 
Vugt, Jack de Kroon (trainer)en Ellen Rijnders (voorzitter) 
 
 
December 2018 


