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Het afgelopen jaar is iedereen behoorlijk gewend geraakt aan ons nieuwe concept; het 
jeugdpakket, waarbij alles inbegrepen is. 
 
Het afgelopen jaar hebben we meerdere activiteiten georganiseerd, waarbij het animo groot 
was. Heel leuk en motiverend om te zien. Dit mede dankzij het enthousiasme van de trainer 
en dus ook de jeugdleden. Ook ouders stimuleren hun kinderen om lekker mee te doen. Als 
jeugdcommissie zijn we erg blij hiermee! 
 
We hebben 3 maal een activiteit gehad waarbij Johan een clinic gaf aan de jeugdleden. 
Iedereen was hierover erg enthousiast, dus die houden we erin! 
Ook hebben we weer ons tentenkamp gehad, met gelukkig mooi weer, weinig slaap en veel 
tennisplezier! 
Het ouder-kind toernooi werd ook enthousiast bezocht. Er werden spannende wedstrijden 
gespeeld en maakten verschillende ouders (door hun kind) kennis met de sport tennis. Leuk 
om te zien! 
 
Twee teams hebben het afgelopen jaar meegedaan met de voor- en najaarscompetitie. Via 
de club hebben we voor de competitieteams allemaal mooie gele shirts geregeld met het 
logo van de tennisclub erop. 
Wat helemaal fantastisch is, is dat de jeugdteams sinds de najaarscompetitie een sponsor 
hebben die hun trainingspakken regelt. Dit is het bedrijf: Aan de Oever bouw, van Arjan 
Meester en Marc Meendering! Hier zijn we super trots op en is het ook heel gaaf om de 
teams te zien spelen in hetzelfde tenue! 
 
Verder doen we actief mee met de JeugdSportPas van de gemeente Medemblik, de 
scholensportdag en schooltennis via de Dijk. 
 
Momenteel hebben we 38 jeugdleden en zien we hierin dus een stijging. We gaan hard ons 
best doen om dit aantal te verhogen! 
 
Voor het komende jaar hebben we al weer een aantal leuke activiteiten op de planning 
staan. Hou dit goed in de gaten en verder zullen wij ook iedereen ervan op de hoogte 
houden. 
 
Marieke Pot is helaas gestopt bij de jeugdcommissie. Marieke bedankt! 
Hierdoor is er weer ruimte gekomen voor nieuwe enthousiastelingen die mee willen denken 
om het jeugdtennis nog meer te promoten! Dus denk niet te lang na en neem vooral contact 
met één van ons op;-)! 
 
We wensen iedereen weer een mooi tennisjaar! 
 
Sportieve groetjes namens de jeugdcommissie 
Sandra Edens, Helen Kraakman, Manon Steenwijk en Ryanne Smeman 



 
(En achter de schermen zijn we heel blij met de hulp van Petra Wagenaar, die de competitie 
en de JSP in goede banen leidt!) 


