ZIEDEJEUGD
Van de Jeugdcommissie:

Activiteiten 2014

Hallo allemaal,
e

Hierbij ontvangen jullie de 2 nieuwsbrief van de jeugdcommissie TV
Barendrecht. In de afgelopen maand hebben we de afsluiting van de
Jeugdladdercompetitie en de laatste wedstrijden van de
najaarscompetitie gehad. Helaas is het sinterklaas
feest van afgelopen week komen te vervallen.
De nieuwe activiteiten die georganiseerd worden zie je hiernaast in de activiteitenkalender.
Met de kerstvakantie voor de deur zakt
ook de temperatuur richting het vriespunt en
komen de kerstversieringen alweer volop van
zolder, zo ook bij TV Barendrecht. De voorbereidingen voor de schaatsbaan gaan van start.
Omdat de hockeyvelden nu weg zijn zal de ijsbaan
op de eigen tennisbanen gelegd worden. Duimen dat het snel gaat vriezen.
Om het nieuwe jaar tennissend in te luiden zijn we uitgenodigd om op 02
januari, bij TV Hiaten, een oliebollen-toernooi te spelen, met en tegen
andere verenigingen, meer hierover verder in deze nieuwsbrief.
Daarnaast lijkt het ons leuk om een soort van verkiezing te houden over de
naam voor deze nieuwsbrief. Heb je een leuke naam, mail naar ons:
e-mailadres: jeugdredactie@tvbarendrecht.nl

02 januari:
Oliebollentoernooi bij
TV Hiaten (Zwijndrecht)
Tennis Kids Principe.
3e zondag januari:
World tour tennis
22 januari:
bingomiddag.
12 februari:
ABN/AMRO WTT
Kids day.
21 maart:
film-/discoavond.
30 maart:
uitwisselingstoernooi.
12 april:
Balvaardigheidtoernooi
voor de nieuwe jongste
jeugdleden.

De Jeugdcommissie.

April – Juni :
Voorjaarscompetitie

Oliebollentoernooi 02 januari:

April – oktober :
laddercompetitie

Op 02 januari zijn we uitgenodigd voor een gezellig
oliebollentoernooi bij TV Hiaten. De wedstrijden
zullen worden gespeeld in de Topspin tennishal te
Zwijndrecht. We spelen in de nieuwe speelcategorieën volgens het Tennis
Kids Principe: Rood, Oranje en Groen. En voor de gevorderde kinderen
spelen we in de categorieën 11-14 jaar en 14-17 jaar. Het inschrijfgeld is
€8,00. Hiervoor kun je lekker tennissen, wordt er een lunch en drinken
verzorgd en uiteraard zullen de oliebollen niet ontbreken.
Geef
je
voor
14
december
op,
want
vol=vol!
Aanmelden per e-mail naar sportsteamtennis@gmail.com o.v.v. Naam,
Leeftijd, Telefoonnummer en gewenste speelcategorie.
We hopen dat jullie er allemaal bij zijn en dan gaan
we strijden voor de wisselbeker van TV Hiaten.
TV BARENDRECHT
Twitter: @tvbarendrecht.

Jeugdredactie@tvbarendrecht.nl
https://www.facebook.com/TVBarendrecht

20 april:
Familie- / paastoernooi
juni:
BBQ competitie
afsluiting jeugd.
juni:
TIP (tennissen in je
pyjama) overnachting
jeugd 8 t/m17 jaar
23 t/m 30 augustus:
Open jeugdtoernooi
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ZIEDEJEUGD
Competitie herfst 2013 - voorjaar 2014:

Uitslag Jeugdladder:

Wat zaten we er dicht aan dit jaar: We hebben met 10 teams, ongeveer
50 jeugdleden, meegedaan aan de herfstcompetitie waarbij we
onderstaande plaatsen hebben behaald.
6e plaats - 1 team
4e plaats - 3 teams
2e plaats - 2 teams
3e plaats - 3 teams
En helaas net geen 1e plaats - 1 team
Het team gemengd 11 t/m 17 jaar heeft op punten de 1e plaats moeten
overlaten aan TV Smitshoek.

Jongens vanaf 12 jaar:
1e plaats: Floyd Peeters
2e plaats: Friso Lems

De Voorjaarscompetitie 2014 wordt bij TV Barendrecht gehouden op
de zondag. De 1e wedstrijden worden gehouden in de 1e week van
april en eind mei staan de laatste wedstrijden gepland.
Indien je nog niet hebt opgegeven maar wel wilt tennissen overleg dan
snel met de trainers wat de mogelijkheden zijn. Op dit moment hebben
ongeveer 40 jeugdleden zich aangemeld voor de voorjaarscompetitie.
Voor de trainers en de selectiecommissie wordt dit weer een
uitdagende taak om een goede teamverdeling te maken. Wanneer de
teamindeling bekend is zullen we dit op de website en in deze
nieuwsbrief vermelden.

Opkomend talent:
1e plaats: Niek Schilperoord
2e plaats: Martijn Bakker
Meisjes vanaf 12 jaar:
1e plaats: Iris Erpelinck
2e plaats: Fenna Timmer
Opkomend talent:
1e plaats: Nina Bakx
2e plaats: Carolien Pons
Jongens en meisjes tot 12 jaar
1e plaats: Twan Martha
2e plaats: Bo Janse
Opkomend talent:
1e plaats: Ruby van Amerongen
2e plaats: Jelle de Nekker

Laddercompetitie:
Op 17 november hebben we de afsluiting van de jeugdladder gehad. Hierbij
hebben we per leeftijdsgroep prijzen uitgedeeld voor de winnaars van de
jeugdladder, de nummer 2 van de jeugdladder en voor het opkomend talent.
De wi nn aa rs va n de Jeu gdl add e r 20 13 zi jn:
Jo ngens en me isjes t / m 11 jaar: Twan Martha,
Meis jes vanaf 12 jaar: Iris Erpelinck

Jongens vanaf 12 jaar: Floyd Peeters.
Op de website kan je de gehele eindstand van de jeugdladder terugvinden.
Volgend jaar gaan we zeker weer verder met
de jeugdladder. Het leuke aan de ladder is dat
je tegen gelijkwaardige tegenstanders speelt.
Lijkt het je leuk om mee te doen geef je
volgend jaar op en maak samen met ons dit tot
een zeer uitdagende en gezellige competitie.
de Jeugdladder:

TV BARENDRECHT
Twitter: @tvbarendrecht.

Jeugdredactie@tvbarendrecht.nl
https://www.facebook.com/TVBarendrecht
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