
Jeugdcommissie 2015 
 

Het was weer een gezellig druk jaar voor de jeugdcommissie. 

We zijn 2015 gestart met de open dag eind maart. Het was een regenachtige dag, maar gelukkig 
konden we uitwijken naar de Muiter. De opkomst was enorm, heel veel enthousiaste kinderen. De 
ouders konden niet alleen toekijken, maar werden er ook bij betrokken. Met dank aan tennisschool 
Kennermerland. 
 

Het oranjetoernooi moest ook verzet worden vanwege het slechte weer, maar op 14 juni hebben we 
alsnog een leuke middag gehad met vele kinderen met als afsluiting heerlijk met zijn allen patat  
gegeten! 

Het Tententoernooi is helemaal niet doorgegaan, ook weer vanwege slecht weer. Voor 2016 staat 
deze al vroeg in het seizoen ingepland zodat het zeker door kan gaan dit jaar. 

De clubkampioenschappen hebben we voor de kleuren rood en oranje op een woensdagmiddag 
gehouden. Hier waren ook weer veel enthousiaste kinderen en werden er vele spannende potjes 
gespeeld. Ook zijn er deze middag  trainingspakken uitgedeeld. De gele en groene jeugd speelden de  
gehele week aan het eind van de middag of begin van de avond. Ook hier weer superspannende 
wedstrijden en uiteindelijk zijn er dan ook grote bekers uitgedeeld. 

Wat ook een steeds groter evenement lijkt te worden is het ouder-kindtoernooi. Het aantal 
aanmeldingen was zo enorm, dat we op de dag zelf geen koppels meer konden bijvoegen.  
De koppels werden ingedeeld in de verschillende kleur categorieën. 
Veel leuke, gezellige en soms fanatieke potjes tussen ouders en kinderen met tussendoor een 
lekkere lunch. Dit gaan we dit jaar zeker weer overdoen! 

Er is dit jaar ook weer geld opgehaald met de Grote Clubactie. We hebben een bedrag van € 300 bij 
elkaar gelopen.  De spaarpot loopt zo aardig vol, in 2016 maar eens kijken waar we dit bedrag aan 
kunnen besteden. Heb je een idee? Laat het ons weten! 

Voor 2016 moeten we er toch maar weer hard aan werken om weer nieuwe jeugdleden erbij te 
krijgen. Het blijft lastig jeugd binnen de vereniging te houden. Wij gaan in ieder geval ons best daar 
weer voor doen, gelukkig met een nieuw commissielid erbij: Welkom Cindy Zeinstra!! 

Lijkt het je ook leuk om iets voor de club en de jeugdleden te betekenen? We kunnen nog hulp 
gebruiken.. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


