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Na twee jaar heeft de jeugdcommissie de draad weer enigszins op weten te pakken. We kijken terug 
op een geslaagde voorjaarscompetitie waarbij vijf jeugdteams zijn uitgekomen voor onze vereniging. 
In Groen (leeftijd 10 t/m 12 jaar) hebben maar liefst twee competitieteams meegedaan. Zo ook voor 
de grotere jeugd Junioren 13 t/ 17 jaar. Daarnaast nog een team Junioren 11 t/m 14 jaar. Deze teams 
hebben in nagenoeg dezelfde samenstelling ook meegedaan met de najaarscompetitie.  
 
Vanuit de KNLTB wordt voor de jeugd tot en met 12 jaar een Tenniskids-competitie gespeeld; 
WorldTour. Onze vereniging doet hieraan mee in Rood (t/m ca. 8 jaar) en Oranje (van ongeveer 8 t/m 
10 jaar). De nadruk van deze competitie ligt vooral op leuke wedstrijdjes spelen, plezier hebben en 
vriendjes maken.  
 
Alle jeugdleden hebben, mede dankzij onze shirtsponsor Sondrio, enthousiast een nieuw wedstrijd-
/clubshirt in ontvangst mogen nemen! 
 
In dezelfde week als de senioren zijn ook de clubkampioenschappen jeugd gespeeld. Er zijn partijen 
gespeeld in de categorieën Groen en Geel, in zowel enkel als dubbel. We hebben het enorm 
getroffen met het weer.  
 
Gelijktijdig met het slottoernooi van de senioren hebben we het seizoen afgesloten met een 
Halloweenfeest! Meer dan de helft van onze jeugdleden en een aantal ouders heeft hieraan 
bijgedragen door zich flink uit te dossen en mee te doen aan de uitgezette Halloween’vossen’jacht. 
Het was een geslaagde afsluiting en zeker voor herhaling vatbaar. 
 
De samenstelling van de jeugdcommissie is gedurende het seizoen wel gewijzigd. Zo heeft, na jaren 
de jeugdcommissie draaiende weten te houden, Nick Woltjer afscheid genomen van de 
Jeugdcommissie. Dankjewel voor jouw enorme inzet de afgelopen jaren Nick! Ook is Niels de Haan 
geen actief lid van de Jeugdcommissie meer. Hij (óf één van de andere trainers) ondersteunt ons nog 
wel bij WorldTour en eventueel bij activiteiten en adviseert o.a. bij indeling van Competitieteams.  
Wel is Luitzen Nijdam toegetreden tot de Jeugdcommissie. Welkom Luitzen! Voor het komend jaar 
heeft Judith Jonk aangegeven ook te zullen stoppen; wij zullen jouw enthousiaste en creatieve 
inbreng missen Judith! 
 
Al met al kijkt de Jeugdcommissie uit naar het nieuwe seizoen! 
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