Introductie jeugdleden
Namens de club, de trainer en de jeugdcommissie van TC Deurne willen wij je
hartelijk welkom heten bij onze club.
We hebben deze introductie brief geschreven om je te laten zien wat je
allemaal kunt en mag verwachten van onze club.
Allereerst zijn wij erg blij dat je voor onze club hebt gekozen. Wij zullen er dan
ook alles aan doen om jou kundig en met veel plezier te laten groeien in de
tennissport.
Om dit te bereiken ga je in principe ook deelnemen aan de trainingen.
De trainingen binnen onze club worden verzorgd door een hoofdtrainer
(Patricia) en een 2de trainer (Willem).
Als jij je als nieuw jeugdlid aanmeldt, wordt er door onze hoofdtrainer bekeken
wanneer en in welke groep je wordt ingedeeld.
Hierbij wordt onder andere gekeken naar je leeftijd en eventueel eerder
opgedane tenniservaring.
Natuurlijk begrijpen wij best dat je niet op ieder tijdstip ingedeeld kunt
worden.
Daarom wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met schooltijden.
Toch vragen we van jou ook begrip voor de geplande tijden. Het is natuurlijk
onmogelijk om rekening te houden met alle individuele wensen.
De indeling van de lestijden wordt door onze hoofdtrainer gemaakt.
Mocht je om één of andere reden een keer niet mee kunnen trainen, dan
verzoeken wij jou wel om je af te melden bij je trainer!
Sommige jeugdleden komen in aanmerking voor selectietraining.
In deze introductiebrief wordt hier verder niet op ingegaan.
Informatie hierover kun je krijgen bij de trainers.
Naast de trainingen is het natuurlijk ook erg leuk om deel te nemen aan
activiteiten die binnen de club worden georganiseerd.
Het is bijna op ieder niveau en op elke leeftijd mogelijk om aan activiteiten
deel te nemen.
Zo is er bijvoorbeeld een senior junior toernooi waarbij je samen met één van
je ouders, buurman, buurvrouw of andere kennis kunt deelnemen. Ook wordt
er regelmatig op zaterdag een “jeugdtos uurtje “ georganiseerd waar alle
jeugdleden welkom zijn.
Daarnaast zijn er ook jaarlijks clubkampioenschappen, een open toernooi en
het jeugdtoernooi “Klein Deurne”.
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Verder zijn er het hele jaar door diverse competities waar je aan deel kunt
nemen.
Als je gaat meedoen aan een competitie, moet je er wel rekening mee houden
dat je dan zowel uit als thuis wedstrijden gaat spelen.
Hiervoor is natuurlijk hulp van de ouders nodig als teambegeleider en of
chauffeur.
Als lid van onze club ben je ook lid van de landelijke tennisbond (de KNLTB) en
daardoor heb je dus ook de mogelijkheid om in te schrijven bij open
toernooien van andere tennisverenigingen.
Ook voor de beginnende tennissers is het al mogelijk om aan een toernooi
deel te nemen.
Let wel op: Tennis is een technische en moeilijke sport om te leren.
Het kost veel energie en tijd om een goede tennisspeler te worden.
Als lid van onze vereniging mag je natuurlijk ook buiten de training gebruik
maken van de tennisbanen.
Schroom bijvoorbeeld niet om een ander (jeugd)lid te benaderen om vrij te
tennissen.
Dit kan jeugd zijn uit je eigen groep, maar mag natuurlijk ook een ander lid van
de club zijn.
Je zult zien dat je door meer te oefenen sneller vooruit gaat.
Als club verwachten wij wel van jou dat je na gebruik van de tennisbaan de
baan altijd netjes en schoon achter laat!
Dus na het tennissen, banen vegen en rommel opruimen.
De jongste kinderen (tot 12 jaar) starten bij ons met de zogenaamde
Tenniskids lessen en competitie. Voor meer informatie daarover kun je op de
website www.tenniskids.nl kijken
Voor kinderen die lid willen worden en jonger zijn dan 10 jaar hebben we een
speciale regeling mbt lidmaatschap en overige kosten. Neem hiervoor
contact op met Martin Mierop martinmierop@chello.nl

Voor meer informatie over lidmaatschap en betalingen kunt je altijd contact
opnemen met onze Ledenadministratie:
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Annie van Osch
Telefoon 314706

Samengevat:
Tennis is super leuk.
Iedereen kan het leren en door veel te oefenen ga je steeds beter spelen.
Samen met je vrienden tennissen op straat of op de baan is natuurlijk het
leukst.
Als er verder nog vragen zijn kun je natuurlijk altijd terecht bij onze trainers of
de leden van de Jeugdcommissie.

de jeugdcommissie
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