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Het was een gezellig jaar voor/met de jeugd. 

 

Eind maart hebben we een bespreking gehad met de tennisschool om een 

ander lesaanbod aan te bieden. Het idee was om een heel jaar les aan te 

bieden in plaats van 2 periodes van 17 lessen. Na de ‘voors en tegens’ tegen 

elkaar afgewogen te hebben, is er besloten om toch de 2 periodes aan te 

houden. Dit omdat er toch wel een hoop jeugdleden zijn die of alleen in de 

winter of juist alleen in de zomer willen lessen. 

 

Op 3 april was er een heel gezellige open dag op het terrein. Met dank aan 

Tennisschool Kennemerland waren er een aantal leuke clinics voor de jeugd. 

 

Op 26 april hielden we ons oranje toernooi. Helaas werkte het weer niet echt 

mee, dus hebben we allemaal gezellige spelletjes gedaan in de kantine. De 

middag afgesloten met patatjes en een snack!  

 

Op 18 mei, 15 juni en 13 juli hielden we onze husselmiddagen. De opkomst 

was groot, dus de banen waren goed gevuld. Gewoon lekker tennisbal 

spelletjes gedaan en korte partijtjes gespeeld met de oudere jeugd. 

Tussendoor even bijgekomen met limonade en een snoepje. 

 

Clubkampioenschappen, hier is vol enthousiasme gespeeld door de jeugd en 

is er hard gestreden om de mooie prijzen. 

 



Van 1 op 2 juli hadden we ons tententoernooi. Helaas waren de weergoden 

ons niet heel goed gezind op vrijdag. Het regende behoorlijk!  

Mede dankzij de hulp en inzet van vele ouders werden toch alle tentjes 

opgezet. ’s Avonds patat gegeten en een speurtocht door de wijk gedaan 

die door de oudere jeugd in elkaar was gezet. Verder nog karaoke gezongen 

en gedanst. Het was heel gezellig! ’s Ochtends was het stralend mooi weer 

en pakten veel kinderen meteen hun tennisrackets om de baan op te gaan. 

Dat was leuk om te zien. Na het ontbijt alle tentjes weer droog in kunnen 

pakken en iedereen voldaan weer naar huis. 

 

Het ouder-kind toernooi in oktober viel samen met de competitie, dus die 

hadden we verplaatst naar 22 januari 2017. Alleen is die door de vorst ook 

niet doorgegaan.  

 

Ook dit jaar is er  weer geld opgehaald voor de Grote Clubactie: €380,- ! Voor 

goede ideeën om dit geld te besteden staan we natuurlijk altijd open! 

 

Voor 2017 moeten we weer hard ons best doen om de jeugdleden binnen de 

vereniging te houden. Dit is geen makkelijke klus aangezien jongeren sneller 

wisselen van sportkeuze en graag van alles willen proberen. 

 

Mochten er nog enthousiaste ouders zijn die ons willen 

ondersteunen/helpen bij activiteiten, meld je dan nu bij één van de 

commissieleden!  

Alvast bedankt! 

 

Helen Kraakman, Jeannette Steeman, Manon Steenwijk, Cindy Groenveld, 

Esther Veentjer en Ryanne Smeman 


