
Jaarverslag 2019 Jeugdcommissie TVW 
 
Commissie samenstelling: 
Alide Jansen   - algemene ondersteuning, Topspin jeugdtoernooi 
Eppo Janssen   - coördinator competitie rood & oranje, Topspin jeugdtoernooi, 
oliebollentoernooi & (jeugd)clubkampioenschappen 
Jaap van Velzen  - algemene ondersteuning, fotografie, oliebollenbakker 
José Balke   - sinterklaasfeest, (jeugd)clubkampioenschappen 
Mayette Tenthoff - tenniskamp, schooltennis, coördinator competitie rood & oranje 
Niels Drost   - coördinator competitie geel & groen, Topspin jeugdtoernooi 
Remmy Drost   - voorzitter JCIE, Topspin jeugdtoernooi, Grote Club actie, contact 
driehoek trainers-JCIE-TC 
Yalcin Karacadal - pietencircuit, tenniskamp, Zaanse Winter competitie 
 
 
Activiteiten in 2019 
 
1. Oliebollentoernooi/ 5 januari 
Ook dit jaar hebben wij het jaar weer ingeluid met het Oliebollentoernooi. Voorafgaand aan 
de nieuwjaarsreceptie speelde we een gezellig 2-generatie-toernooi. Jaap heeft dit 
evenement weer ondersteund met zijn overheerlijke versgebakken oliebollen.  
 
2. Schooltennis/ maart 2019 
In 2019 zouden de Watermolen, de Golfbreker, de Zoeker en de Rietvink op ons park komen 
met de groepen 3 en 4 om kennis te maken met de tennissport. D&W geven deze kinderen 
een uur tennisles in plaats van de schoolgym. Met aansluitend de mogelijkheid om een serie 
proeflessen te volgen. Door het slechte weer zijn deze lessen in maart helaas in het water 
gevallen. Een aantal lessen konden gelukkig wel doorgaan, mede door de creativiteit van 
onze trainers. Zij hebben al hun materiaal de sporthal in gesleept en de tennislessen in de 
gymzaal gedaan. Schooltennis is heel belangrijk voor de jeugdledenwerving van TVW.  
 
3. KIA Tenniskids competitie (rood, oranje & groen) 
Voor de jongste jeugd is er de KIA Tenniskids competitie. Dit is de nieuwe benaming voor de 
Worldtour. Tijdens 6 weken in het voor- en najaar worden kinderen spelenderwijs bekend 
gemaakt met het tennisspel afgestemd op leeftijd en mogelijkheden. Bij iedere kleur horen 
andere leeftijden, grootte van het speelveld, duur van de wedstrijdjes en balsoort. In beide 
competities speelden voor TVW 1 team rood en 2 teams oranje mee. Er waren dit jaar geen 
deelnemers in categorie groen. 
 
4. KNLTB Junioren competitie (geel & groen) 
Ook veel van onze junioren speelde mee in de voorjaars- en de najaarscompetitie. Alle 
jeugdcompetities worden nu op zondag gespeeld. In het voorjaar speelden er 4 jongens- en 
3 meisjesteams in de juniorencompetitie.  
Meisjes 1 11-17jr 2e klasse is kampioen geworden. En een 2e plaats voor Jongens 1 10-14jr 
2e klasse. In het najaar speelden er 1 jongens juniorenteam minder. Deze jongens zijn deels 
overgestapt naar de seniorencompetitie. De prestaties waren in het najaar wat minder; 2x 4e 
plaats en 4x 8e plaats.  
 
5. TVW Jeugdkamp/ 9-10 juni  
Ondanks de uitdagende planning tijdens het Pinksterweekend, was ons jaarlijkse jeugdkamp 
weer een groot succes met 68 deelnemers. Het activiteitenprogramma rondom het thema 
Expeditie Robinson was erg leuk en afwisselend opgezet. Ook dit jaar hebben we weer 
overnacht in ons TVW-clubhuis en in tenten op en rond de tennisbanen. 2 dagen feest op de 
club voor onze kinderen. 
 



6. Autoservice Walraven Topspin Junioren Toernooi 2019/ 29 juni – 7 juli  
Dit jaar het 14e open jeugdtoernooi. In het openingsweekend startte we op zondagochtend 
met 20 kids in rood & oranje aan het Toppertjes toernooi. D&W verzorgde de warming-up 
met een spelletjescircuit en daarna werden er nog 1,5 uur wedstrijdjes gespeeld. In het 
junioren-toernooi deden helaas iets minder deelnemers mee dan voorgaande jaren - 67 
inschrijvingen/ 59 spelers - maar de sportieve prestaties en de sfeer was er niet minder om. 
Op zaterdagavond 6 juli organiseerde D&W een uitdagende clinic voor alle deelnemers. 
Waarna Jake met zijn team keukenprinsen voor de spelers, sponsoren en andere 
belangstellenden een overheerlijke BBQ hadden georganiseerd. Al met al weer een 
topweek!  
Namen de JCIE, de club en alle deelnemers dank aan alle sponsoren!  

 
7. Grote Club Actie 
Ook dit jaar hebben we met de club meegedaan aan de Grote Club actie. Onze jeugdleden 
hebben dit jaar 391 loten verkocht inclusief 1 superlot – totaalopbrengst 886,90 euro. Alle 
kinderen super bedankt voor jullie inspanningen! De inkomsten worden o.a. gebruikt voor de 
financiering van de jeugdcompetitie.    

 
8. Het Pietencircuit/ 29 november  
Op vrijdagavond hebben we weer een succesvol Pietenfeest gehad op de club. 44 sportieve 
kinderen deden mee aan de tennisspelletjes begeleidt door Davey, Wesley en 4 gekke 
Pieten. 
 
9. Sinterklaas-dobbelspel/ 13 december 
Halloween heeft dit jaar plaatsgemaakt voor een sinterklaasfeest voor de oudere jeugd. Op 
initiatief van Martine de Wit is er een dobbelspel gespeeld afgewisseld met tennisspel op de 
banen. Een geslaagd feestje!  
 
10.  De Zaanse Wintercompetitie (patat/ friet competitie) 
De afgelopen jaren is in de wintermaanden een onderlinge jeugdtenniscompetitie 
georganiseerd door een aantal Zaanse tennisverenigingen. Vanuit TVW hebben we 
afgelopen jaar met 3 clubs samenwerking gezocht, maar helaas is deze activiteit dit seizoen 
niet van de grond gekomen. Komend jaar gaan we het opnieuw proberen.  
 
Vooruitkijken naar 2020 
TVW is nog steeds een van clubs met de meeste jeugdleden in de Zaanstreek. Daar zijn we 
heel trots op!. Voor 2020 gaan met onze commissie op dezelfde voet door met het faciliteren 
van sportieve activiteiten zoals competities, toernooien, schooltennis etc. Maar wij vinden 
gezelligheid- en clubbindende activiteiten ook heel belangrijk voor onze jeugd. Wij zijn per 
direct op zoek naar nieuwe energieke commissieleden met creatieve ideeën die onze 
jeugdleden aanspreken. Dit kunnen ouders zijn, maar ook andere leden die het leuk vinden 
om met de jonge en oudere jeugd leuke dingen te doen op en naast de baan.  
Meld je a.u.b. aan via jeugdtvwestzijderveld@hotmail.com.  
 
Alle JCIE-leden bedankt weer voor al het enthousiasme en jullie inzet! D&W bedankt voor 
jullie ondersteuning aan onze activiteiten! 
Uiteraard ook dank aan alle ouders die bijspringen om alle evenementen mogelijk te maken.  
We hopen dat we in 2020 weer op jullie kunnen rekenen.  
 
Voorlopige agenda 2020 
04 jan  2-generatie Oliebollentoernooi 
29 mrt  1e dag voorjaarscompetitie/ jeugd rood + oranje 
05 apr  1e dag voorjaarscompetitie/ jeugd groen + geel & senioren 
08/09 jun TVW tenniskamp/ alle jeugd 
27 jun -5 jul Topspin jeugdtoernooi/ jeugd groen + geel  



28 jun   Topspin Toppertjes toernooi/ jeugd rood + oranje 
04 jul  Topspin jeugdtoernooi clinic & BBQ/ iedereen 
eind aug Clubkampioenschappen/ jeugd & senioren  
06 sept  1e dag najaarscompetitie/ jeugd rood + oranje 
13 sept  1e dag najaarscompetitie/ jeugd groen + geel & senioren 
19 sept  Start verkoop Grote Club Actie 2020 
okt – nov Herfstfeest/ jeugd groen + geel 
eind nov Pieten circuit/ jeugd rood + oranje 
dec – mrt Zaanse wintercompetitie/ alle jeugd 
 
 
 
 
 
 


