ZIEDEJEUGD
Van de Jeugdcommissie:
Hallo allemaal,
Het nieuwe jaar is weer volop activiteiten begonnen.
Als eerste activiteit was het oliebollentoernooi in Zwijndrecht bij TV
Hiaten. Voor onze jongste jeugd is het World tour tennis geweest. Helaas
is de Bingomiddag voor de jongste jeugd niet doorgegaan. Een andere
activiteit waar we mee begonnen zijn is het “vrij” tennissen op de
zaterdagmiddag. Deze activiteit wordt georganiseerd en begeleid door
twee ouders. Hartelijk dank John en Iris voor jullie inspanningen. Meer
hierover verderop in deze nieuwsbrief.
De eerst volgende activiteit is de Kidsmiddag van het ABN AMRO World
tennis toernooi in Ahoy waarna we op 21 maart een film-/ discoavond
hebben. In maart beginnen de eerste jeugdtoernooien. Op 03 maart heeft
LTV De Dalle in Spijkenisse de eer om het toernooiseizoen te beginnen.
Om de competitie te openen is er voor een aantal competitieteams een
“toernooi/wedstrijddag” op 30 maart. Wanneer we meer informatie
hierover hebben dan horen jullie dat van ons.
Ga je meedoen aan een toernooi of wil je iets vermelden in deze
nieuwsbrief, geef dit door…. jeugdredactie@tvbarendrecht.nl
De Jeugdcommissie.
Toernooien 2014:
Op de website van TV Barendrecht kan je alle toernooien van de regio
vinden onder het kopje toernooien van de jeugdcommissie. Lijkt het je
leuk om mee te doen aan een toernooi kijk dan zeker op deze kalender.
Hieronder zie je een kleine selectie van de toernooien in de directe
omgeving van Barendrecht.
03 tot 09 mrt.
Spijkenisse
LTV De Dalle
08 tot 16 mrt.
Spijkenisse
TV Halfweg
17 tot 23 mrt.
Dordrecht
C.C.
24 tot 30 mrt.
Schiedam
TV Rebounce
02 tot 08 jun.
Rhoon
LTC Rhoon
07 tot15 jun.
Ridderkerk
TV Oudelande
09 tot15 jun.
Heerjansdam
TV Heerjan
09 tot 15 jun.
Zwijndrecht
D.D.H.
30 tot 06 jul.
Rotterdam
Deuce Again
Vergeet niet in je agenda te zetten ons eigen
Hiemstra Open Jeugdtoernooi
in de laatste week van augustus.
TV BARENDRECHT
Twitter: @tvbarendrecht.

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

Activiteiten 2014
12 februari:
ABN/AMRO WTT
Kids day.
21 maart:
film-/discoavond.
30 maart:
uitwisselingstoernooi.
12 april:
Balvaardigheidtoernooi
voor de nieuwe jongste
jeugdleden.
April – Juni :
Voorjaarscompetitie
April – oktober :
laddercompetitie
20 april:
Familie- / paastoernooi
juni:
BBQ competitie
afsluiting jeugd.
juni:
TIP (tennissen in je
pyjama) overnachting
jeugd 8 t/m17 jaar
23 t/m 31 augustus:
Open jeugdtoernooi
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Jeugd Winter Tennis:
In de winter kan door de jeugd naast de tennislessen niet “vrij” gespeeld worden. Daarom bieden wij,
John van der Arend en Iris Lauinger, de jeugd tussen 11-17 jaar de mogelijkheid om in de hal te kunnen
tennissen. Tot 30 maart gaan we op zaterdag tussen 14.00-16.00 uur oefenwedstrijden (dubbels) spelen.
Op dit moment hebben bijna 25 jeugdleden zich hier voor opgegeven.
Hoe ziet dit eruit: Wij maken een schema waarin je het eerste, het tweede
uur of als reserve wordt ingedeeld. Als je voor het eerste uur ingedeeld
bent, ben je verplicht te komen. Kun je die dag niet dan moet je ruilen of
voor vervanging zorgen. Je kunt ruilen met iemand die als reserve
ingedeeld staat. Wanneer deze niet kan, moet je iemand van het tweede uur
bellen. Wanneer er spelers van het tweede uur niet komen opdagen, wordt
aan de deelnemers die het eerste uur gespeeld hebben gevraagd of zij het
tweede uur willen spelen. Voor zover het mogelijk is, zullen wij rekening
houden met de speelsterkte.
Lijkt het je leuk maar kan je niet elke keer spelen, geen probleem, je kan je ook opgeven voor een
enkele wedstrijd, als er plek is kunnen we je dan indelen.
Voor vragen en aanmeldingen kun je ons liefst per mail bereiken email:
jeugdWinterBarendrecht@hotmail.com

Competitie voorjaar 2014
Wanneer de weersverwachtingen goed zijn, de vorst niet in alle hevigheid
gaat toeslaan kunnen we vanaf de eerste week van april de banen op om de
rackets te kruizen met tegenstanders van andere verenigingen. De
voorjaarscompetitie gaat dan weer beginnen. Bij TV Barendrecht hebben we
55 jeugdleden verdeeld over 11 jeugdteams. Eén jeugdteam, het groene
team speelt op de woensdag middag en de overige 10 teams spelen in de zondagcompetitie. We hebben 3
gemengde teams, 6 jongensteams en 1 meisjesteam. Op website van TV Barendrecht kan je onder het
kopje Jeugdcommissie  Competitie de teamindeling terugvinden. De tegenstanders en de wedstrijden
komen medio februari / maart van de KNLTB.
Tennis kids World Tour:
De KNLTB wil het jeugdtennis verslavend leuk maken. Hiervoor heeft de KNLTB het programma
Tenniskids opgezet. Bij TV Barendrecht gaan we hier volop aan mee doen. Meer dan 25jeugdleden
hebben zich opgegeven voor de competitie rood en Oranje.
Uit deze 25 deelnemers hebben 1 Rood team en 2 oranje teams die vanaf
zondag 09 maart tot 02 november elke eerste zondag van de maand
wedstrijden gaan spelen op de tennisbanen van TV Barendrecht of bij een
andere in de omgeving liggende vereniging.
We hopen dat jullie allemaal veel plezier hebben tijdens het spelen van de
vele mooie wedstrijden.
TV BARENDRECHT
Twitter: @tvbarendrecht.

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