JEUGDCOMMISSIE TV WARMENHUIZEN

JAARVERSLAG 2016
Het Lammetjestoernooi is prima verlopen.De jongste jeugd had de 1E plaats en de
oudere jeugd de 3E plaats. Een prima resultaat.
Ook het openingstoernooi was weer erg geslaagd. Een aantal koppels, 14, gingen op
sportieve wijze de strijd met elkaar aan. De sfeer was prima, alleen viel de opkomst toch
wat tegen.
Voor het luilaktoernooi hadden 12 deelnemers zich aangemeld. Het was wel vroeg , 6
uur ’s ochtends, maar wel weer heel gezellig.
De kern bestaat dit jaar uit 12 kinderen.
Aan het kennismakingsproject hebben 24 kinderen met veel plezier deelgenomen en er
zijn ook een aantal kinderen lid geworden.
De voorjaarscompetitie op de woensdagmiddag werd ook dit jaar weer afgesloten met
het eten van pannenkoeken. Het werd een gezellige middag!
De vrijdagmiddag en zondagcompetitie leverde dit jaar een kampioen op en wel het
jongensteam t/m 17 jaar.Verder is er goed en sportief gespeeld.
Aan de world tour hebben in het voor- en najaar 4 teams meegedaan, 2 in rood en 2 in
oranje. De deelnemers zijn erg enthousiast en hun niveau gaat met sprongen vooruit.
Sinds september 2013 doen wij met de beginnende jeugd mee aan de World Tour.
De eerste zondag van de maanden maart t/m november wordt er gespeeld.Tijdens de
world tour wordt er gespeeld met speciale ballen en op een aangepast veld. De telling
gaat tot 7 punten voor de allerkleinsten en bij de anderen wordt er gespeeld om 2
gewonnen tie-breaks.
De jaarlijkse tennisdag in juni was een succes. De tennisleraren en hun stagiaires hebben
ervoor gezorgd dat het weer een zeer geslaagde middag was.Er waren 40 enthousiaste
kinderen.
De jeugdclubkampioenschappen zijn dit jaar weer ongesplitst gespeeld.
Veel deelnemers, waar bij op de woensdagmiddagen de jongste jeugd met veel enthousiasme
heeft gespeeld.

Het weer heeft niet tegengezeten dit jaar en we hebben dan ook weer kunnen genieten
van het mooie en vaak spannende tennisspel van onze jeugd onder aanmoediging van
behoorlijk wat publiek. Ook hebben dit jaar de oudere jeugdspelers weer meegedaan
aan het seniorentoernooi. Ook hier konden we genieten van spannende partijen waarbij
ook weer duidelijk werd dat zij tussen de senioren zeker op hun plaats zijn.Bij de
prijsuitreiking waren alle deelnemende jeugdleden weer op de baan. Daar hebben we ze
allemaal bedankt voor hun deelname en inzet. Daarna volgde natuurlijk de
prijsuitreiking voor de eerste en tweede plaats in diverse categorieën en voor de
clubkampioenen van 2016. Kris Klijbroek bij de meisjes en Kai v.d. Aa bij de jongens.

Dit jaar hebben wij ook weer deelgenomen aan de najaarscompetitie.
Aan het herfsttoernooi hebben 25 koppels deelgenomen en het was weer een hele
geslaagde dag.
Het jaarlijks terugkerende oliebollentoernooi was een succes en er hebben 24 kinderen
aan deelgenomen.
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