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Meerjarenplan Jeugd HLTC Marquette

❖ Start Trainingspakketen

❖ Competitie en toernooien

❖ Introductie kledinglijn

❖ Eigen jeugd actief bij 
Aardbeientoernooi

❖ Informatie avond + 
welkomstboekje

2018
-

2020

2022

2023
-

2025

❖ Fun events op Marquette

❖ Jeugdclubkampioenschappen

❖ Extra jeugdtrainer (?)

❖ Stimuleren toernooien

❖ Betrokkenheid ouders

❖ Fun events op Marquette

❖ Tenniskamp (?)

❖ Selectietrainingen

❖ Invulling baan 7 (?)

❖ Aansluiting senioren 
selectie (voor oudste jeugd)



Tenniskids (programma tm 12 jaar)

Rood Kennismaken met tennis, basisvaardigheden, leuke activiteiten en korte wedstrijdjes

Oranje Verdere ontwikkeling, nieuwe slagen en technieken, spelen op driekwartbaan

Groen Laatst fase ter voorbereiding op “hele baan tennis”, tactieken, langere wedstrijden

In alle categorieen blijft plezier voorop staan! Elk van de “kleuren” kent een eigen competitie in zowel het 
voorjaar (7 of 8 speeldagen) als het najaar (5 speeldagen). Op deze speeldagen (zondags) wordt er 
gespeeld tegen kinderen van andere verenigingen uit de buurt.



Junioren (vanaf 11-17 jaar)

KNLTB Juniorencompetitie 

In deze categorie wordt er ook in het voorjaar (7x) en najaar (5x) competitie gespeeld.

Met een team wordt er elke speeldag (zondagen) 4 enkels en 2 dubbels gespeeld.

Hotel Marquette Aardbeientoernooi 

Tijdens de eerste week van de zomervakantie vindt ons 
eigen Aardbeientoernooi plaats! Een prachtig toernooi 
waarbij er een echte tennissfeer op het park is.

Daarnaast worden er in de zomerperiode door het hele 
land tal van toernooien georganiseerd, waarbij je je kunt 
inschrijven voor enkels en dubbels!



All-in trainingspakketten

Marquette biedt de jeugdleden aan 
om méér te kunnen trainen en 
spelen, waardoor het spelplezier
zal toenemen én het niveau vooruit 
zal gaan. 

Kinderen ervaren meer een 
teamgevoel en krijgen nog meer lol 
in tennis. Hierdoor blijven ze langer 
met plezier tennissen!

Trainingspakket wordt aangegaan 
voor één tennisjaar (apr22 -mrt23)

Inschrijven kan via de link die op 
de website staat en gedeeld zal 
worden in de apps!



Kleding

Nieuwe kledinglijn voor onze jeugdleden!

Samen met onze sponsor Marcel Sport is 
er een mooie nieuwe kledinglijn gekozen. 

Voor een eigen bijdrage van 90 EUR loopt 
jouw kind in een echt Marquette outfit!

Passen kan van 19-02-2022 – 01-03-2022

In maart (nader te communiceren) 
kunnen de pakken worden opgehaald bij 
Marcel Sport.

Maten zijn beschikbaar vanaf:

116 (onderkleding)

128 (bovenkleding) 



Wat de jeugdcommissie gaat doen…

• Informatie boekje voor ouders over “Tennis bij Marquette”

• Vernieuwd aanbod van All-in pakketten voor de jeugd

• Hosten van Rood en Oranje competitie

• Aanbieden van racketmiddagen (tennis + activiteit)

• Open dag (werving nieuwe jeugdleden samen met eigen jeugdleden)

• Organiseren van clubkampioenschappen en jeugd weekend

• Aanbieden van de kledinglijn



…en wat we van de ouders verwachten

• Per competitie team een ouder die wedstrijdformulieren invult en als aanspreekpunt fungeert 
tijdens de voorjaarscompetitie/najaarscompetitie

• Helpen van de trainers tijdens competitie dagen (Rood/Oranje)

• Helpen tijdens racketmiddagen

• Helpen tijdens het jeugdweekend

• Feedback geven (!)



Voorlopige agenda

Tennisseizoen 2022

16 februari Informatieavond + showmodel kleding

19 februari – 1 maart Passen kleding bij Marcel Sport

1 maart Definitieve keuze trainingspakket

27 maart Start voorjaarscompetitie Rood en Oranje

10 april Start voorjaarscompetitie Groen en Junioren

11 mei Racketmiddag Rood en Oranje

18 mei Racketmiddag Groen en Junioren

18 juni Open dag

18 juli – 24 juli Hotel Marquette Aardbeientoernooi

Tbd Clubkampioenschappen

Tbd Jeugdweekend

September Start najaarscompetitie Rood, Oranje, Groen en 
Junioren



Teamindeling voorjaarscompetitie 2022

Meisjes 13-17 jaar

Jill Hartkamp

Skye van Rixel

Elize Klauwers

Floor Overbeek

Mila Jovanovic

Yamaira van der Goes (invaller)

Jongens 13-17 jaar

Finn Duin

Milan Berends

Frits Rab

Juan van Heijningen

Jelte van Tongeren

Martyna Sklazewicz (dispensatie)

Groen 1 – Team 2

Julia Klauwers

Jet Mulder

Romy Berends

Abigail van Waveren

Jolijn Duin

Groen 2 – Team 1

Philip van Denzen

Jorne Bleijendaal

Shane Doesburg

Max Veerman

Thijs Kattouw

Jim Rumping (invaller)

Sam Pronk (invaller)

Oranje 2 – Team 1

Gijs Riteco

Anne Beemsterboer

Eva Tuin

Amélie Frowijn

Teun van der Kolk

Ties van der Kolk

Groen 1 – Team 1

Owen de Vries

Sven Goverde

Tycho van Tongeren

Rick Hartman

Bas Riteco

Tobias van Denzen

Levi Kattouw

Rood 2 - Team 1

Gijs Franke

Jip van Driel

Noemie Rettob

Mees van Hesselingen

Amèlia van der Goes

Oranje 1 – Team 1

Billie van den Berg

Dex Deen

Timo van der Jagt

Musi Khoshbin

Roan Schaafsma

Quinten Rosic


