Toelichting tennisevenementen voor de jeugd TV Uitwijk 2020
Beste (ouders en verzorgers van) Jeugdleden van TV Uitwijk,
Wij, de jeugdcommissie, willen jullie via deze brief graag attenderen op alle leuke tennisactiviteiten
die we dit jaar op TV Uitwijk organiseren. Noteer deze dus maar alvast in de agenda! Daarnaast
organiseert de jeugdcommissie dat alle kinderen kunnen meedoen met de tenniscompetitie. De
jeugdcommissie is er dus voor om te zorgen dat er -naast het lid zijn en het hebben van tennisles nog meer plezier aan de sport kan worden beleefd door mee te doen aan toernooitjes en
activiteiten.
De jeugdcommissie 2020 bestaat uit:
Inge de Kroon (voorzitter), Harmke Menkveld (namens bestuur), Arianne de Lange (coördinator
externe toernooien), Nienke Hulshof (coördinator gele en groene competitie), Jeroen van de Worp
en Kay Neven (beiden coördinator rode en oranje competitie) en Karin Toering (communicatie en
planning).
Wij zijn te bereiken via: Jeugdcommissie.tvuitwijk@gmail.com
WhatsApp en facebook
Wij willen jullie/ouders van jeugdleden ook graag informeren/bereiken via WhatsApp en hiervoor
een WhatsApp groep aanmaken. De app gaat alleen gebruikt worden voor aankondigingen en het is
niet bedoeld voor antwoorden of vragen. Dat kan namelijk via het emailadres. Van nieuwe leden
horen we graag indien jullie telefoonnummer hiervoor niet gebruikt mag worden. Je kan zelf
natuurlijk ook altijd de groep verlaten. En… wordt vrienden van TV Uitwijk (Feesboek Uitwijk) op
facebook, daar komen ook alle aankondigingen en ervaringen van evenementen te staan.

Activiteiten 2020
Jeugdladder:
Iedere zondagochtend kan er gezamenlijk vrij worden getennist door groen en geel. Deelname is
optioneel en je hoeft je niet aan of af te melden. Dit noemen we de Jeugdladderochtend. Ter plekke
wordt je gekoppeld aan een tegenstander. Inge de Kroon doet de coördinatie van de eerste
ochtenden totdat de routine er is. Indien coördinatie nodig is doen we ook graag een beroep op
ouders van deelnemende jeugd.
Inloopochtenden: maart
In het voorjaar organiseren we enkele inloopochtenden. Alle jeugd is welkom en leeftijd maakt niets
uit. Er wordt gezamenlijk met elkaar gespeeld en er wordt veel van tegenstander gewisseld. Tevens
zijn er enkele senioren kampioenen van het eerste herenteam aanwezig die de ochtenden op de
baan begeleiden en ook met de kinderen gaan spelen.
Zondag 8, 15 en 22 maart van 10.30 tot 12.00 uur
Op 8 maart is de kick off van het tennisseizoen voor de jeugd. We nodigen alle spelers én ouders uit
voor een korte toelichting op alle activiteiten in het seizoen, de werkwijze competitie en spreken de
verwachting uit dat vanaf het najaar alle lessende jeugd meedoet met de competitie.
Op 22 maart mogen alle kinderen een vriendje of vriendinnetje meenemen. Als ze een racket
hebben, neem deze dan maar mee. Zo niet, dan hebben we wel een racket om te lenen.

Competities:
Rode Competitie:
De allerkleinste sporters (kinderen tot 7 jaar) maken in Rode Competitie voor het eerst kennis met
het tennisspel in wedstrijdvorm. Ze leren de basisvaardigheden op het gebied van bewegen en
coördinatie. Kinderen van 8 en 9 jaar mogen kiezen of ze in rood of oranje willen spelen. Ze maken
kennis met leuke activiteiten en spelen korte wedstrijden. Er wordt gespeeld met een zachte rode bal
op een minibaan (6x12 meter). Een ploeg bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers. Jongens en
meisjes spelen door elkaar. Deze competitiedagen vinden zowel thuis bij TV Uitwijk plaats als ook uit
bij nabijgelegen tennisverenigingen.
Voorjaar: 29 maart, 5, 13, 19 april, 17 en 24 mei en 1 en 7 juni 2020
Najaar: 6, 13, 20 en 27 september, 4 oktober 2020
Oranje competitie:
De kinderen (8 t/m 11 jaar) spelen in de Oranje competitie waarbij ze vooral nieuwe slagen en
technieken leren die hen helpen om uiteindelijk te kunnen spelen op een grote baan. Er wordt
gespeeld op een drie kwart veld en met oranje ballen. Tevens gaat het om het spelen in
teamverband. Kinderen worden in een team met leeftijdsgenootjes geplaatst. Zo maken ze snel
nieuwe vriendjes en werken ze samen naar duidelijke doelen toe. Dat is niet alleen goed voor de
fysieke, maar ook voor de sociale vaardigheden. Plezier en samenspel; daar draait het om bij
Tenniskids. Op alle speldagen wordt er gespeeld van 9.00 tot 12.00 uur en afwisselend thuis en uit in
de directe regio. Indeling wordt door de KNLTB gemaakt.
Voorjaar: 29 maart, 5, 13,19 en 26 april, 17 en 24 mei en 1 en 7 juni 2020
Najaar: 6, 13, 29 en 22 september, 4 oktober 2020
Groene competitie:
De groene competitie is voor kinderen 10-11-12 jaar. Kinderen in deze leeftijd zijn groter en in staat
om de hele baan te bestrijken. Technieken, tactieken en atletisch vaardigheden worden verder
ontwikkeld. De wedstrijden worden weer wat langer en het wedstrijden spelen speelt een steeds
belangrijkere rol. Er wordt gespeeld met een langzame groene bal die geschikt is voor tennis op een
hele baan. Alle competitiedagen beginnen in de ochtend en duren totdat de wedstrijden allemaal zijn
gespeeld (meestal tot in de loop van de middag). Afwisselend thuis en uit in de directe regio. Indeling
wordt door de KNLTB gemaakt.
Voorjaar: 5, 13, 19 en 26 april, 10, 17 en 24 mei, 1 juni 2020
Najaar: 6, 13, 20 en 27 september, 4, 11, 18 oktober 2020
Gele competitie
Vanaf het jaar dat de kinderen 11 worden mogen ze in de gele competitie spelen, op het hele veld en
met de reguliere gele bal. Alle competitiedagen beginnen in de ochtend en duren totdat de
wedstrijden allemaal zijn gespeeld (meestal tot in de loop van de middag). Afwisselend thuis en uit in
de directe regio. Indeling wordt door de KNLTB gemaakt.
Voorjaar: 5,13, 19 en 26 april, 10, 17 en 24 mei, 1 juni 2020
Najaar: 13, 20 en 20 september, 4, 11, 18 en 25 oktober 2020

Jeugdclubkampioenschappen: 1e week van juli
Begin juli staat er weer "een belangrijk evenement" voor de jeugd voor de deur: de Jeugd
Clubkampioenschappen! De uitgelezen kans om je tenniskwaliteiten eens echt te demonstreren en
wie weet ga JIJ er dit jaar wel vandoor met de titel clubkampioen, een hele mooie beker en een jaar
roem. Dit mag je echt niet missen! De oranje/rood spelers spelen op woensdagmiddag.
Groen, geel t/m 14 en geel t/m 17 spelen door de week en in het weekend. Zondag is de finaledag.
We zullen jullie tijdig informeren zodat je je kan opgeven.
Data: waarschijnlijk eerste week van juli
Dauwtrap Mini-Maxi toernooi: 21 mei 2020
Ieder jaar wordt er het oergezellige Ouder-Kind toernooi georganiseerd. De bedoeling van dit
toernooi is om samen met je kind te spelen tegen andere ouders en kinderen. Het kind mag ook met
oom, tante, opa of oma meedoen. Niet met broer of zus! De ouder hoeft geen lid te zijn, maar moet
wel enig tenniservaring hebben! Het kind bepaalt het niveau hoe je wordt ingedeeld (mini, driekwart,
heel veld). De balsoort zal worden aangepast aan het niveau. Dit jaar organiseren we dit in de vroege
ochtend en sluiten af met een heerlijk Hemelvaartsontbijtje!
Datum: donderdag 21 mei 2020 van 06.00 tot 11.00 uur
Pepernotentoernooi
Als afsluiting van het tennisseizoen organiseren we het traditionele Pepernotentoernooi. Sinterklaas
is net gearriveerd en dit gezelligheidstoernooi staat helemaal in het teken van Pieten en Pepernoten.
Meedoen is net zo lekker als winnen!
Datum: zondag 22 november 2020 van 10.30 – 13.00 uur
Toernooitjes
Door het seizoen organiseren veel tennisclub in de omgeving een open jeugdtoernooi. Iedereen die
lid is van TV Uitwijk en zin heeft, kan hier aan mee doen. Je kan je opgeven in de categorie waarin je
speelt (rood, oranje, groen of geel). En je kan je natuurlijk opgeven voor single, dubbel of allebei.
Vaak worden toernooitjes gedurende een week gespeeld. Bij inschrijving kan je verhinderingen
opgeven, zodat ze daar bij de indeling rekening mee kunnen houden. Op www.toernooi.nl staan alle
toernooien vermeld en hier kan je je ook inschrijven.
Naast dat het spelen van toernooitjes erg leuk is, is het ook heel leerzaam. De jeugdcommissie
stimuleert daarom ook het spelen van toernooien. Wij houden jullie dan ook gedurende het seizoen
op de hoogte van leuke toernooien in de buurt, omdat veel data nu nog bekend zijn. Dit doen we
veelal via de WhatsApp groep.

