Jaarverslag jeugdcommissie 2017
We kunnen weer terug kijken op een mooi en bewogen tennisjaar.
Openingstoernooi/ ouder-kind toernooi
Het openingstoernooi was wederom een ouder-kind toernooi vanwege het succes
van de voorgaande twee jaren en wederom weer in samenwerking met de andere
tenniscommissies. Zowel leden als niet leden mochten zich weer opgeven.
De parasols deden dienst zulk mooi weer troffen we weer!

Basisschool clinics
De basisschool clinics hebben wederom ook in 2017 plaats gevonden. De leerlingen vanaf groep 4 van
beide scholen hebben aan de clinic deelgenomen om hen en hun ouder(s) hopelijk te enthousiasmeren.
Kinderen die gezond eten en genoeg bewegen zijn namelijk minder vaak ziek, kunnen zich beter
concentreren en zitten lekkerder in hun vel. Je leert met heel veel plezier een toch wel moeilijk spelletje!
Uit onderzoek blijkt dat vaardigheden als rennen, springen, balanceren, coördinatie, gooien en vangen heel
belangrijk zijn om tot een optimale (sport)ontwikkeling te komen.
Akkrum
Ook dit jaar zijn we soms weer uitgenodigd om in Akkrum mee te komen
spelen. Soms kwam de datum echter niet uit omdat we bijvoorbeeld zelf
ons openingstoernooi hadden. Deze spelers deden mee op 23 april.
Alyne, die vanaf april voor het eerst op les zat en maar liefst 'al' 2 lessen
gehad had, werd 3e in haar klasse en Lyset 2e. Sebastiaan en Gian werden
maar liefst gedeelde 1e in hun klasse.
Barbecue
En ook aan de barbecue mocht natuurlijk de jeugd deelnemen. Een stralende zon verwelkomde 30
deelnemers (senioren en junioren) aan het tennisgedeelte van het BBQ-toernooi.
Tennisles
In het voorjaar waren er 3 jeugdlesgroepen en nu in de winter 2 groepjes
jeugd die winterlessen volgen. Zo blijven ze het hele jaar actief en blijven de
lessen beter beklijven. De lessen werden wederom verzorgd door trainer
Wilfred Meulman. Begin 2017 hebben een aantal jeugdleden getennist in de
hal te Heerenveen, gevolgd door patat en tot slot hebben ze de bowlingbaan
betreden. Dit alles geïnitieerd door o.a. Wilfred.
Tenniskids
Het werken op speelniveaus in de kleuren rood, oranje en groen met bijbehorende velden (afmetingen) en
ballen (stuitniveau) hebben we doorgezet. Het is hierdoor mogelijk mee te doen aan tenniskidsjeugdtoernooien van de KNLTB. Bij de verschillende kleuren hoort een competitie-systeem, de World Tour (Rood
en Oranje) en de Groene competitie (we hebben 1 jeugdlid welke bij Akkrum in groen mee speelt). De World
Tour bestaat uit meerdere speelmomenten.

We hadden 1 oranje team welke 2x mee gedaan heeft in 2017. 1x met de voorjaarscompetitie (2e
geworden) en 1x met de najaarscompetitie waar ze zelfs 1e werden!!! Dit werd beloond met een mooie
bidon met hun eigen groepsfoto en leverde onderstaande facebook (tennis) publicatie op:

Clubkampioenschap
Nieuw in 2017 waren sinds lang geleden de jeugdclubkampioenschappen. De wedstrijdcommissie
en de jeugdcommissie sloegen de handen in één om hier een mooi spektakel van te maken.
Verbeten gezichten, lachende gezichten, gespannen, competitieve en inspannende gezichten, bezwete
hoofden we zagen het allemaal voorbij komen tijdens deze jeugdkampioenschappen.
Er werd dan ook echt ergens om gestreden! Natuurlijk om de overwinning, de roem en de eer maar ook om
bekers voor de nummers 1 en 2 van ieder niveau en voor iedere deelnemer een medaille.

Laatste zomerles ‘gevierd’
De laatste les was een speciale. Wilfred heeft samen met de jeugdcommissie er een klein feestje van
gemaakt met binnen en buiten activiteiten.

Grote Clubactie
Ook de jeugd ging op pad met loten. Dit om de oefenkooi
nieuw leven in te kunnen blazen. Nogmaals dank!!!

Overige activiteiten
We hebben natuurlijk weer diverse toernooien georganiseerd.
Zo was er het ontbijttoernooi en een Halloween toernooi (voor wie durfde…).

Jeugd Sponsor Actie Poiesz
We hebben ons opgegeven voor de sponsor actie maar zijn helaas niet geselecteerd voor deelname.
Volgend jaar proberen we het weer.
We hopen in 2018 weer een mooi tennisjaar tegemoet te gaan!!!
Groeten van de jeugdcommissie: Hester, Fabienne en Agnes.

