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Jaarverslag 2021– Jeugdcommissie (JC) 
Commissieleden 
Marije Frank  Voorzitter jeugdcommissie  
Maaike van Dantzig Jeugdcommissie lid  
Donny Otte  Jeugdcommissie lid 
Irene Vijfvinkel  Jeugdcommissie lid tot eind 2021 
Tim Wiers  Jeugdcommissie lid/clubtrainer  
 
Voorwoord 
Het afgelopen jaar was het coronavirus nog steeds onder ons, maar gelukkig was er veel mogelijk 
voor de jeugd. Hier en daar wat aanpassingen in de planning en met het verschuiven van de 
competitie konden we met veel enthousiasme beginnen aan het nieuwe tennisseizoen. 
We zijn alle jeugdleden en hun ouders dankbaar voor hun flexibiliteit en dat we er met elkaar 
binnen de corona regels het beste van hebben weten te maken! 
 
Ledenaantal 
Het aantal jeugdleden blijft vrij constant over het jaar en we hebben bewezen in deze tijd dat sport 
en een vereniging belangrijk is. De jeugd heeft mede door de inzet van onze tennisschool het hele 
jaar kunnen spelen. Het aantal jeugdleden zit op de 250 jeugdleden, ongeveer een kwart van het 
totale ledenbestand van T.V. Kontakt. Gelet op baanbezetting en lesmogelijkheden is 250 jeugdleden 
het maximum.  
 
De Jeugdcommissie 
Afgelopen jaar zijn we nog steeds als vrij nieuwe jeugdcommissie enthousiast begonnen aan het 
seizoen. Wederom werd onze flexibiliteit getest. We hebben hier en daar wat moeten omplannen 
met onze activiteiten en door de corona maatregelen hebben we helaas niet veel ouders kunnen 
ontvangen op ons park. Het plan om meer hulpouders te vinden om te helpen bij activiteiten zullen 
we dan ook aankomend jaar ons speerpunt zijn en daarbij de betrokkenheid nog meer te vergroten 
onder onze leden en ouders. Gelukkig hebben wij als jeugdcommissie wel alle jeugdleden zien 
groeien dit jaar zowel fysiek als in het tennisspel. 
Als taak verzorgt de jeugdcommissie de mailing van alle activiteiten naar de jeugdleden, verzorgen 
we presentaties over de competitie en lichten de spelregels toe aan de teamcaptains, organiseren we 
allerlei activiteiten en toernooien. Hebben we nieuwe jeugdleden en hun ouders welkom geheten 
tijdens de proeflessen aan het begin van het seizoen. Dit warme welkom werd zeer gewaardeerd.  
Bij dit alles houden we steeds nauw contact met de tennisschool om alles zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. 
 
Trainingen 
Alle jeugdleden hebben afgelopen seizoen via de club tennislessen aangeboden gekregen. Deze 
tennislessen werden verzorgd door Tennisschool Hoogland/Wiers, te weten Rick Hoogland en Tim 
Wiers, en hun medewerkers Chantal Verzijlberg, Ruud Verhoeven en Jos van Schoten. Zij hebben dit 
het afgelopen jaar weer met veel plezier en passie gedaan. De trainingen werden aangeboden aan de 
verschillende groepen van Tenniskids, de jeugdleden en de selectie groepen.  
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Competitie  
Afgelopen seizoen 2021 stonden er veel teams ingeschreven voor de  
voorjaarscompetitie. De trainers hebben hiervoor de indelingen gemaakt in de 
leeftijdscategorie t/m 12, t/m 14 en t/m 17.  
Naast deze reguliere competitie speelden er een deel van onze jongste jeugdleden  
mee in de Rode en Oranje Tenniskids Competitie. Wederom hadden we in een groeiend  
aantal teams dat zou deelnemen aan de voorjaarscompetitie. Helaas konden we niet zoals 
gebruikelijk van start gaan in april. Er mochten geen club overstijgende wedstrijden gespeeld worden 
door alle corona maatregelen. Het was wel mogelijk voor de jeugd om onderling op de eigen 
clubwedstrijden te spelen. Dit resulteerde in de interne Corona Cup competitie met alle groene en 
gele competitie teams. Waarbij er op tijd enkels en dubbels gespeeld werden en waar echt gestreden 
werd tegen en met je eigen clubmaatjes.  
 
Groen Corona Cup kampioenen: Viktor, Melle, Nout, Sem en Sven 
Gele Corona Cup kampioen: Kas, Milan, Nout, Thomas en Tygo 
 
Begin juni kwam er groen licht vanuit de KNLTB voor een uitgestelde voorjaarscompetitie. Een 
verkorte competitie met 5 speelrondes die net voor de zomervakantie eindigde. In het najaar hebben 
we volgens de normale tijdsplanning de KNLTB-competitie kunnen spelen. Aan het einde van deze 
competitie hebben we met (kinder)champagne en gezamenlijk patatjes eten 5 teams kunnen 
huldigen op de club. 
 
Toernooien en activiteiten 
Afgelopen jaar stond de kalender weer vol met activiteiten en toernooien voor de jeugd in 
samenwerking met de tennisschool Hoogland en Wiers.  
In juli speelde we de Clubkampioenschappen samen met de senioren. Waarbij gestreden werd voor 
de titel Clubkampioen 2021. Daarbij speelde de jeugd overdag en de senioren in de avonden en 
speelden we samen in het finale weekend. Door beide werd dit gewaardeerd. Jeugd en senioren 
hadden meer publiek en de senioren konden kijken naar leuke wedstrijden van de opkomende jeugd. 
Direct na de finales werd de prijsuitreiking op grandslam wijze gedaan op de baan voor echte heuse 
grote sponsorborden. Voor de jongste jeugd organiseerde we in die week op de woensdag een 
gezellige tennismiddag waarbij iedereen afsluitend op een pannenkoek werd getrakteerd 
 
Clubkampioenen 2021 zijn: 
ME T/M 17 jaar  1 Hera Schuring 2 Jette Heck 
JE T/M 17 jaar  1 Lukas Sipkema 2 Tjeerd de Jong 
JE t/m 14 jaar  1 Tristan Cordova Arias 2 Piet Boxma 
JD t/m 17 jaar  1 Lukas Sipkema + Tjeerd de Jong 2 Kasper Schoenmaker + Tijn Steffers  
JD t/m 14 jaar  1 Kyan Berk + Tygo Roest 2 Piet Boxma + Tristan Cordova Arias 
Enkel Groen  1 Melle de Geringel 2 Daan Kiel 
Dubbel Groen  1 Melle de Geringel + Daan Kiel 2 Alissa Veldhuijs + Chloe Klitz 
 
Aan het einde van de zomervakantie was weer de mogelijkheid, door de versoepelde coronaregels, 
ons goed bezochte ouderkind toernooi te organiseren. We hadden een prachtige zonnige dag en 
iedereen was weer blij dat we weer samen mochten spelen. In verschillende poules werden leuke 
sportieve partijtjes gespeeld. 
In de herfstvakantie werd er binnen in de hal het Glow in the dark toernooi gespeeld in twee 
verschillende leeftijdscategorieën, waarbij je ook vriendjes mee mocht nemen. Er werden 
verschillende spelletjes gespeeld in blacklight. Dat blijft een bijzondere ervaring. 
In december heeft de jongste jeugd genoten van een middagje Pietentennis waarbij sinterklaas voor 
iedereen een presentje had achtergelaten.  
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De afsluiter van het jaar 2021 was het Oliebollentoernooi waarbij in twee  
leeftijdsgroepen heerlijk getennist werd en natuurlijk heerlijk werd afgesloten met  
een oliebol en een warme chocomel. Nieuw in maart 2022 hebben we voor het eerst 
het jeugd Dubbel Open georganiseerd. Al jaren een succes op onze club voor de 
senioren. Dit is altijd een mooi toernooi om alvast wat wedstrijdritme op te doen voor de 
voorjaarscompetitie. Er is een gestreden in twee leeftijdscategorieën, jongens 11 t/m 14 jaar 
en jongens 13 t/m17 jaar, voor de eerste Dubbel Open titel. De wedstrijden werden gespeeld in 
verschillende poulewedstrijden zodat iedereen door de week meerdere wedstrijden kon spelen. Met 
een kleine groep was dit een mooie start voor het eerste Dubbel Open jeugdtoernooi, maar we 
hopen volgend jaar nog meer jeugd uit de regio te mogen ontvangen en dat we het Dubbel Open op 
de kaart zetten! 
 
Ook dit jaar zullen we leuke activiteiten/toernooien gaan organiseren. Voor de nieuwste 
jeugdactiviteiten, houd regelmatig de website www.tvkontakt.nl en de Club App in de gaten!  
 
Clubladder 
Het clubladdersysteem is een actief systeem en koppelt spelers aan elkaar van gelijke sterkte. 
Wedstrijden worden voor je ingepland waardoor het makkelijk maakt om wedstrijden onderling te 
spelen. Doordat je aan elkaar gekoppeld wordt is het laagdrempelig en leer je snel meer jeugdleden 
kennen en door vaker te tennissen zien we ook dat kinderen het steeds leuker vinden. 
 
Nieuwe clubkleding 
Nieuwe club shirts, je hebt het vast al gezien: onze jeugdspelers staan op de baan in donkerblauwe 
clubshirts met hierop onze nieuwe sponsor Huijg Sport. We zien graag alle jeugdspelers die 
competitie spelen en meedoen met officiële toernooien in het nieuwe clubshirt. Zo vertegenwoordig 
jij TV Kontakt!!!! Mede door onze sponsor kunnen we onze jeugdleden de clubshirts aanbieden voor 
een gereduceerd tarief. 
 
Grote club actie 
Voor het eerst dit jaar hebben wij als vereniging meegedaan met het “De Grote Clubactie” 
Onze jeugdleden werden op pad gestuurd om loten zowel langs de deur als digitaal te verkopen voor 
de vereniging. Het totale bedrag dat met de verkoop verdiend is komt ten goede van onze eigen 
jeugd. We willen dan ook via deze weg onze jeugd bedanken voor hun inzet! 
 
Oproep  
Word je ook enthousiast van alles wat we doen voor de jeugd en zou je ook wel eens willen 
helpen. Wie vindt het leuk om iets te betekenen voor de club, nieuwe mensen te leren kennen en 
kan je er tijd voor vrij maken? Dan zijn wij op zoek naar jou! We kunnen altijd mensen gebruiken 
die incidenteel of structureel willen helpen. Graag vertellen we je meer over één van beide onder 
het genot van een kop koffie/thee. De jeugdcommissie is bereikbaar op cj@tvkontakt.nl 
 
Sportieve groet, De Jeugdcommissie 
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