
Jaarverslag jeugd 2018 
 
Een bewogen jaar waarin veel is gebeurd! 
 
Op 23 maart hadden we in combinatie met ‘Tennis met een kennis’ een open 
inloopavond voor de jeugd georganiseerd. Er waren zo’n 40 kinderen aanwezig die 
van 3 leraren tennisclinics en spelletjes aangeboden kregen. 
Naar aanleiding van dit evenement zijn er enkele nieuwe jeugdleden bijgekomen. 
 
In het voorjaar hebben we een aantal ‘sla-je-slag’ middagen georganiseerd.  
De kinderen die er waren, waren heerlijk enthousiast. 
 
Op 29 juni hadden we ons ‘Tentenkamp! 
Met 15 kinderen en 8 tenten was het weer een geslaagde avond en nacht. Heerlijk in 
de weer geweest op en om de banen. 
 
Op 1 september, tijdens het Radboud toernooi, hadden we een tennisclinic voor de 
jeugd waarbij we meteen kennis konden maken met onze nieuwe trainer Johan. 
Met behulp van tennisballen, ballonnen, hoepels en strandballen hield Johan, samen 
met zijn dochter Indy, de jeugd ruim een uur sportief en enthousiast bezig. 
De middag afgesloten met een snack en patatjes. Het was een zeer geslaagde 
middag! 
 
Op 9 september hadden we ons Ouder-Kind Toernooi. 
Met 9 koppels en een lekker zonnetje hebben we een heerlijke ochtend gehad. Het 
waren leuke en spannende wedstrijden! 
 
Op 26 oktober hebben we de clubkampioenschappen voor de jeugd gehouden.  
We hadden de jeugd in 5 groepen verdeeld en konden zo mooie wedstrijden spelen. 
Ook hier spannende wedstrijden en blije kampioenen! 
 
Op 14 december onze eerste stuif-es-in avond. Wat een gezellige avond! Er kon 
getennist worden, een rendier geknutseld worden en marshmellows geroosterd 
worden. Ook ouders waren hierbij van harte welkom. De opkomst was groot en 
iedereen was dan ook heel enthousiast! 
 
De jeugd heeft in het voorjaar (april t/m juni) en in het najaar (september t/m 
november) meegedaan aan de competitie. 
In het voorjaar kon de jeugd zich hier nog voor opgeven. Wat ons een groen en geel 
team opleverde. Deze kids doen al een paar jaar met heel veel plezier mee aan de 
competitie.  



En ook dit jaar hebben zij weer met veel plezier getennist en veel leuke teams 
ontmoet van andere clubs. 
Vanaf het najaar biedt MTC de jeugd een volledig tennispakket aan waarbij de jeugd 
lessen, contributie, activiteiten en ook de competitie in 1 bedrag aangeboden krijgen.  
Het meedoen met de competitie is hierbij een belangrijk onderdeel, want tennis 
maakt tennis pas echt leuk en leerzaam als je ook je partijtjes gaat spelen. Eigenlijk 
net als bij voetbal!! 
Dit zorgde ervoor dat we in het najaar een geel en maar liefst twee groene teams 
hadden. Het gele en groene team met al de nodige ervaring. Maar het nieuwe 
groene team voor de eerste keer. En er is zeker geen sprake geweest van 
“beginnersangst”, want iedereen heeft met heel veel plezier gespeeld en veel 
geleerd.  
Ruim 90% van alle jeugdleden hebben in het najaar deelgenomen aan de 
competitie. 
Op naar het voorjaar, wie weet lukt het ons wel een vierde team te creëren, met wat 
nieuwe jeugdleden erbij. 
  
Naast de competitie zijn er in het najaar ook weer 4 proeflessen aangeboden aan de 
basisschooljeugd van de gemeente Medemblik via de JSP (Jeugd Sport Pas) van 
Sport-service West-Friesland. 
Maart liefst 10 kinderen deden hieraan mee. En velen vonden tennis zo leuk dat zij 
enthousiast lid zijn geworden. 
Ook deze proeflessen zullen we in het voorjaar en najaar van 2019 weer aanbieden 
aan de basisschooljeugd. 
 
Momenteel hebben we een jeugdleden bestand van 31 leerlingen. Door middel van 
jeugdsportpas, schooltennis, scholen sportdag en onze eigen activiteiten proberen 
we steeds meer jeugdleden te werven! 
 
We zien het nieuwe jaar positief tegemoet! 
 
De jeugdcommissie 
Helen, Manon, Sandra, Marieke en Ryanne 


