Beste jeugdleden en ouders,

Het tennisseizoen heeft na het zomerreces haar herstart weer gehad. De eerste tennislessen
zijn alweer geweest en de competitie staat voor de deur. Tijd om jullie weer even bij te
praten.

Jeugdcommissie groeit!
De Jeugdcommissie is weer echt een Jeugdcommissie! Anja van Dijk (zelf lid en moeder van
jeugdlid Coral) en Hilde Haringman (ook zij werkt aan haar tenniscarrière en moeder van
onze jeugdleden Jurre, Myrthe en Seb) hebben in de hete zomerzon aangegeven de
commissie te willen versterken. Dit is goed nieuws want ‘alleen’ was het toch lastig meer te
doen dan alleen de jeugdboel draaiende te houden. Graag willen we de commissie
uitbreiden tot 5 à 6 man. Dan zijn de activiteiten en taken mooi te verdelen, is het voor
iedereen maar een beetje werk en hebben we wellicht nog meer plezier  Wil je liever niet
in een commissie maar bijvoorbeeld wel een Halloweenparty of Decemberactiviteit
organiseren of een Competitieochtend begeleiden, dan vinden wij dat ook al een heel mooi
aanbod. Schiet Anja, Hilde of mij even aan en we geven je graag meer info. Samen met Drive
en de kinderen zelf maken we er dan iets tofs van.

Jeugdleden
Afgelopen maanden zijn veel van onze 17 jarige jeugdleden 18 geworden en komende
maanden volgen er nog 3. Hiermee verliezen we in een keer 8 Jeugdleden  In tennisland
word je senior m.i.v. 1 januari van het jaar waarin je 18 wordt.
Deze spelers niet meegerekend zitten we momenteel op zo’n 30 jeugdleden. Al veel beter
dan dat het geweest is, maar er is plaats voor meer! Momenteel wordt er door Sven/Rick
‘maak kennis met tennis’ op 4 basisscholen in Ommen gegeven. Op vrijdag 20 september
mogen de liefhebbers dan komen tennissen bij ons op de baan. Wordt er bij ‘jullie’ op school
ook meegedaan aan dit project? Een beetje extra PR bij wachtende ouders op het
schoolplein is niet verkeerd!

Shirtsponsor
Om de saamhorigheid te vergroten willen we de kinderen meer in hetzelfde shirt laten
tennissen. Te beginnen bij de kids die meedoen aan de Competitie. Vanuit de club zijn daar
financiële middelen voor, maar daar komen we er niet mee. Iemand een idee voor
shirtsponsoring speciaal voor onze jongste leden? Tijdens de competitie wordt er regionaal
gespeeld zoals in Hardenberg, Dedemsvaart, Dalfsen, Vriezenveen, Hellendoorn, Zwolle en
Almelo. We organiseren ook steeds meer activiteiten samen met omliggende clubs.
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Activiteiten
‘Pizza-/Post IT’ avond voor de oudere jeugd
Om samen met de jeugdleden vanaf 13 jaar te kunnen brainstormen over hun ideeën en
wensen t.a.v. tennissen bij TCO organiseren we een Pizza-/Post-IT avond. Een à twee uurtjes
waarin het gaat om gezelligheid maar ook om organisatorische zaken en hoe we als club hen
kunnen ondersteunen/motiveren in het spelen van meer toernooien en wedstrijden. Uit
onderzoek blijkt dat Jeugdleden die meedoen aan de Competitie en/of aan regionale
toernooien niet alleen beter gaan tennissen maar dit ook met meer plezier doen. Daarnaast
krijgt de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden een boost.
Willen jullie jullie dochter(s) en/of zoon(s) stimuleren naar deze ‘party’ toe te komen?
Vrijdagavond 13 september 18:00 staan de dampende pizza’s klaar ……

Activiteiten 2019
We staan te popelen om weer wat activiteiten te organiseren en hebben er het volste
vertrouwen in dat steeds meer kinderen het aandurven om mee te doen. Lid zijn van TCO
betekent niet alleen tennis maar ook gezelligheid! Zet alvast in de agenda!
September
Zondag 08
Zondag 15
Zondag 22
Vrijdag 20

Wat?
Start Najaarscompetitie*
Oranje tennist thuis
Rood tennist thuis
Schooltennis

Zaterdag 21
15:00 – 17:00
November
Vrijdag 01
17:00-21:00
Vrijdag 29
17:00-19:00
Januari 2020
vrijdag 17

Ouder - Kind tennis

Wie?
Zie hieronder

Geïnteresseerde nog niet tennissende
kinderen van de basisschool. Hulp van
onze jeugd is wellicht gewenst. Volgt.
Voor Jeugdleden en ‘hun’ volwassene
(17+) en Seniorleden en ‘hun’ kind

Halloweenparty

Alle jeugdleden

Sinterklaas

Alle jeugdleden. Ook de ‘oudjes’ 

Nieuwjaarsparty

* Ons Rode en ons Oranje team spelen op 5 achtereenvolgende zondagen hun Competitie.
Rood speelt op 22 sept in Ommen. Wij organiseren dit dan zelf. Wil je een keer ‘snuffelen’ of
meteen al meedoen, dit is dé kans. Stuur een appje naar mij en ik zorg ervoor dat ik je
indeel. Ditzelfde geldt voor Oranje spelers. Zij kunnen meedoen op 15 sept)
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Incidentele hulp ouders ne/of oudere jeugd
Het is fijn als we per activiteit een paar helpende ouders hebben. In ieder tijdens de activiteit
en wellicht al in de voorbereiding. Staat er een activiteit tussen waarvan jij denkt: “Daar wil
ik wel een steentje aan bijdragen”, graag !
Wil je wel helpen maar voel je je meer getrokken tot het pure tennis? We zoeken een of
twee ouders waarop we terug kunnen vallen tijdens de Rode en Oranje Competitie.

Najaarscompetitie
Rood = Myrthe , Seb , Isabella
Spelen in :
08 sept
Wierden
15 sept
Hardenberg
22 sept
OMMEN
29 sept
Vriezenveen
06 okt
Den Ham
Oranje = Jurre, Noor, Sander, Patricia
Spelen in:
08 sept
Vriezenveen
15 sept
OMMEN
22 sept
Hardenberg
29 sept
Almelo
06 okt
Vriezenveen
Geel = Coral en Thijs
Spelen samen met hun ouders op de zondagen in de categorie ‘gemengd zonder
leeftijdsgrens
Geel = Charal
Speelt mee in een jeugdteam uit Dedemsvaart
Lijkt me handig als de ouders van deze kinderen samen een appgroep aanmaken voor
overleg. De insteek is dat de kinderen als team meedoen, dus zoveel als mogelijk samen
‘komen en gaan’
Ben je een keer verhinderd, laat me dat weten zodat ik de hostende club kan informeren.
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Op www.tenniskids.nl vind je van alles over het idee achter en de regels en organisatie van
de Rode, Oranje en Groene Competitie
Op www.mijnknltb.nl vind je de speelschema’s, aanvangstijden, contactgegevens andere
clubs, adressen en ….. de uitslagen. Het is even wat gepuzzel op deze site, maar door ‘clubs’
te selecteren en dan Ommen in te voeren kom je meestal wel daar uit waar je wilt zijn 

Foto’s
Tijdens jeugdevenementen maken we graag wat foto’s om mee te pronken op de website,
FB en een enkele keer in de krant. Als je er bezwaar tegen hebt dat jouw kind evt. op zo’n
foto komt te staan, wil je dat dan kenbaar maken? Wanneer het om een duidelijke close-up
gaat dan vragen we het nog wel even voor plaatsen, maar bij een groepsfoto van blije
kinderen bijv. doen we dat in principe niet.

Tot slot
Ons mailen kan via jeugd@tennisclubommen.nl . Hier kijken we echter niet ‘dagelijks’ op dus
een ‘waarschuwing’ per app dat er iets verstuurd is, werkt wel zo handig 
Sportieve groet, ook namens Anja en Hilde,
Christine
06.13421574
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