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Schooltennis

In maart werd door tennisleraar Tijmen tennisles
ipv van gymles gegeven op de St. Jansschool.
Alle groepen van 4 t/m 7 hebben zo kennis
gemaakt met de sport tennis.

Tennisinstuif
Op woensdagmiddag 5 maart werd de
Tennisinstuif georganiseerd. 16 kinderen
hebben meegedaan met de Tennisinstuif
Rond 13.00 uur werd er gestart met een
warming-up waarna de tennisles kon
beginnen. Het was een zonnige middag en
een leuke en geslaagde instuif.

3/4/5 Dorpen Toss 2014

Het opslaan, tellen en de bal goed slaan dat is
nog wel moeilijk voor de kinderen maar we
hebben deze middag mooie partijen gezien.
Uitslagen
Thijs – Tijn 2-2
Cas – Julian 1-1
Julian – Meindert 3-1
Cas – Thijs 0-2
Sam – Tess 3-0
Tjerk – Tijn 0-4

Wist je dat…...

We op zoek zijn naar nieuwe commissieleden
voor de jeugdcommissie.
Vind je het leuk om je in te zetten voor de
jeugdactiviteiten van de TV Waarland meldt je
dan bij Monique, Nicoline of Yvonne.

Tenniskids vereniging

Het Jeugdcommissielid Yvonne Duinmeijer,
bestuurslid Frank Dekker en tennisleraar Tijmen
Boers hebben de overeenkomst met de KNLTB
(het zogenaamde 7 zekerhedenformulier)
ondertekend. Hiermee is TV Waarland officieel
een KNLTB Tenniskidsvereniging geworden. Kijk
ook eens op www.tenniskids.nl. Daar kun je
meer lezen wat het zoal inhoudt en alles over
de World Tour Competitie!

Tjerk – Sam 1-2
Luuk – Jur 3-0
Madelief – Sophie 0-2
Jur – Sophie 1-2
Luuk – Madelief 2-0
Tess – Meindert 2-2

Na afloop kregen de kinderen een medaille,
een oranje fluitje en een lekker ijsje.
Om 14.15 begonnen de partijen voor de
jeugdleden Noortje, Emiel, Harm, Job, Anne,
Ike, Saartje en Danae. Er was een poule
indeling van meisjes en jongens. Iedereen
moest 3 partijtjes spelen van een half uur.
Uiteindelijk werd Noortje winnaar van de
meisjes en Emiel van de jongens. Na de
prijsuitreiking kregen ook deze kinderen een
lekker ijsje en een oranje fluit.
We hebben weer genoten van de wedstrijden,
ouders bedankt voor het tellen en het
aanmoedigen van de kinderen.

Dit houdt onder meer in dat wij als vereniging
de jeugd kunnen inschrijven voor de World Tour
Rood, Oranje en Groen Competitie.

Tenniskids 2014

In 2014 is TV Waarland gestart met Tenniskids.
Saartje, Noortje, Danae en Ike hebben al een
aantal wedstrijden gespeeld. Op 9 maart in
Schagen, 6 april Warmenhuizen, 4 mei
Waarland, 1 juni Petten en in Dirkshorn op
woensdag 2 juli. Volgende wedstrijd staat
ingepland in Petten op zondag 3 augustus.

Clubkampioenschappen 2014 Enkel

Op woensdagmiddag 25 juni werden de
clubkampioenschappen enkel gespeeld voor
de basisschooljeugd. Om 13.15 uur werd er
gestart met de groene kaart leden Cas, Tijn,
Meindert, Tjerk, Madelief, Tess, Thijs, Sam, Jur,
Luuk, Sophie en Julian . Ook Tijmen de
tennisleraar was aanwezig om de kinderen te
helpen met hun eerste wedstrijdjes op het
kleine veld.

Veel tennisplezier!
Heb je vragen of tips voor de jeugdcommissie?
Mail ons! jeugdcommissie@tvwaarland.nl
Tot de volgende nieuwsbrief!

