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Van de Jeugdcommissie:

Tennis toernooien:

2014, een nieuw jaar, met veel sportieve
activiteiten hebben we voor ons.

Voor degene die het leuk vinden om toernooien te spelen kun
je alvast gaan beginnen met je voorbereiding. Vanaf maart
kan je inschrijven voor diverse toernooien in de regio. In
Spijkenisse kun je kiezen uit 2 toernooien. Bij LTV de Dalle
organiseren ze hun open jeugdtoernooi en bij TV Halfweg
kunnen degene die een plek op de nationale jeugdranglijst
willen veroveren een poging wagen.
Daarna zijn er de regionale jeugdkampioenschappen bij C.C.
in Dordrecht. Hier komen alle kinderen uit de regio bij elkaar
om tegen elkaar te spelen. De beste kinderen van dit toernooi
mogen meedoen met de districtskampioenschappen.
G a gewoon d e u it dagi ng aan en d oe lekker mee.
Om echt helemaal klaar te zijn voor de competitie zou je de
week erna bij T.V. Rebounce in Schiedam kunnen meedoen.
Het is natuurlijk niet verplicht om aan alle drie de toernooien
mee te doen maar hoe meer je speelt hoe beter je wordt.
Voor meer informatie zie de website van TV Barendrecht
voor een overzicht van alle toernooien van 2014 in de regio.
Veel speelplezier!!!!!!! En een sportieve groet,
De jeugdcommissie en trainers

Eind januari hebben we de bingomiddag
en 12 februari is er een bezoek aan het
ABN/AMRO WTT. Het lijkt ons leuk
om hier met een grote groep naar toe te
kunnen. Je kan je binnenkort hier voor
opgeven bij Dave. Meld je aan voor de
bingomiddag op het inschrijfformulier
in de tennishal.
Met het World Tennis Tour en het
Jeugdwintertennis hebben we twee
activiteiten die over een aantal weken of
maanden door lopen.
Wij hebben leuke dingen in het
vooruitzicht en hopen dat jullie met een
grote opkomst mee kunnen doen aan
deze activiteiten.
De Jeugdcommissie.
Smrikve Bowl 2013 in Pula, Kroatië :

We willen aan het begin van het nieuwe jaar even stilstaan bij een
avontuur wat één van de TVB leden in 2013 heeft beleeft, samen met
trainer Bart vd Ploeg.
In de week van 22-29 juni heeft Lennart van Wimersma deelgenomen
aan de Smrikve Bowl 2013 in Pula, Kroatië.
Dit is een internationaal jeugdtoernooi wat bekend staat als één van de
belangrijkste toernooien ter wereld voor kinderen t/m 10 jaar. Lennart
heeft samen met trainer Bart een week hard getraind en hele mooie
ervaring opgedaan. Na een lange reis is Lennart aangekomen in Kroatië .
Hij heeft wedstrijden gespeeld tegen kinderen uit andere landen. Achtereen
volgens heeft Lennart wedstrijden gespeeld tegen een jongen uit
Montenegro, Kroatië en Japan. Hij heeft het dubbeltoernooi met een jongen
uit Argentinië gespeeld en heel vaak tegen een jongen uit Israel mogen
trainen. Daarnaast heeft Lennart heel veel getraind met Bart en hebben ze
samen ervaren hoe het is om een aantal dagen samen op pad te zijn. Het
was een mooi avontuur voor beide mannen en smaakte naar meer.
Wil je meer over deze reis weten?
Een uitgebreid verslag vind je op de website van TV Barendrecht.
TV BARENDRECHT
Twitter: @tvbarendrecht.

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

Activiteiten 2014
3e zondag januari:
World tour tennis
januari - maart:
Jeugdwintertennis.
29 januari:
bingomiddag.
12 februari:
ABN/AMRO WTT
Kids day.
21 maart:
film-/discoavond.
30 maart:
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uitwisselingstoernooi.
12 april:
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Oliebollentoernooi 02 januari:
Op 2 januari heeft de jeugd van TVB mee gestreden om de wisselbeker van
het oliebollentoernooi. De kinderen van TV Hiaten, Ter Steeghe, CC,
Oudelande en TVB namen het tegen elkaar op in 5 verschillende categorieën.
TVB had de meeste deelnemers van de dag. Maar liefst 48 kinderen van de in
totaal 170 deelnemers vertegenwoordigden TVB.
In de ochtend werden de categorieën Rood, Oranje en Groen gespeeld.
In de categorie Rood was Sabina vd Arend de beste van alle meisjes. In Oranje was het complete
podium bij de jongens voor kinderen van TVB. Max Veraart (3e), Abel v Veen (2e) en Sid de Waal
(1e!) zorgden voor de nodige punten voor onze club.
In de middag was het de beurt aan de oudere jeugd.
In de categorie 11 t/m 14 jaar was de eerste prijs bij de meisjes voor Iris
Erpelinck en bij de jongens won Niek Schilperoord de 1e prijs. Bij de
categorie 14-17 jaar waren Tom Meijer (1e!) en Tobias vd Plas (2e)
succesvol. Als club zijn we tweede geworden. Dat is natuurlijk super goed
gedaan. We willen alle deelnemers bedanken voor hun deelname en inzet
en via deze weg allemaal feliciteren met het goede resultaat. Dit beloofd
wat voor de rest van het seizoen.

TV BARENDRECHT
Twitter: @tvbarendrecht.

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