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	Welkom bij:: Welkom bijTC de Rauwbraken
	Welkomsttekst Ace en Love: Wij zijn Ace & Love en wij vinden het superleuk dat je lid bent 
geworden van TC de Rauwbraken! Wij zijn de mascottes van Tenniskids, 
het tennisprogramma voor kinderen tot en met 12 jaar. Wij organiseren speciaal voor jou leuke activiteiten op de tennisclub. Ook kun je meedoen aan trainingen en competitie én kun je Tenniskids toernooitjes spelen. In dit boekje lees je er alles over! Wil je meer informatie over 
het tennissen bij onze vereniging? 

Kijk dan op onze website www.tcderauwbraken.nl of op onze facebook pagina nl-nl.facebook.com/jeugdtcderauwbraken.
Voor vragen kun je terecht bij iemand van de jeugdcommissie
via e-mailadres jeugdcommissie@tcderauwbraken.nl

Wij wensen je heel veel plezier! 

Groetjes,
Ace & Love 
	Tenniskids: Tenniskids is een programma voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Met speciale ballen, rackets, banen en oefeningen leer je razendsnel tennissen. Je wordt direct in een team met leeftijdsgenootjes geplaatst. Zo kun je snel nieuwe vriendjes maken en kun je samen naar duidelijke doelen toewerken. Je gaat namelijk al heel snel wedstrijdjes spelen. Ook leer je op een leuke manier de juiste techniek. Plezier en samenspel; daar draait het om bij Tenniskids! 
	Kleuren: Het Tenniskids programma bestaat uit verschillende gekleurde fases. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar starten met Tenniskids Blauw en doen leuke oefeningen en spelletjes op de tennisbaan. Na blauw ga je naar rood en begin je op een kleine baan te tennissen. Daarna kun je doorstromen naar oranje en uiteindelijk groen. 
	Benodigdheden: Met een racket, sportschoenen en in sportieve kleding kun je zo de baan op. Geen racket? Geen nood, op de club zijn leenrackets. Informeer er eens naar bij onze tennistrainer Dave van Zonneveld. Ben je van plan nieuwe tennisschoenen aan te schaffen? Houd dan rekening met de ondergrond van de banen op onze tennisclub. Er zijn speciale tennisschoenen voor verschillende ondergronden. Onze tennisclub heeft 9 smashcourtbanen en 3 kunstgrasbanen. Op zoek naar tennismateriaal? Dan ben je bij Wilkin Sports in Tilburg op het juiste adres. Zij zijn sponsor van onze vereniging en verkopen alle materialen om te kunnen tennissen. 
	Training: Nu je lid bent van onze tennisvereniging wil je natuurlijk graag (nog beter) leren tennissen én nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken. Dat kan! We hebben een tennistrainer, die de leukste tennistrainingen verzorgt met gave spelletjes en leuke oefeningen waarbij je de techniek goed kan leren. Dave van Zonneveld is al vanaf 2011 onze trainer en op de website van TC de Rauwbraken vind je onder het kopje training meer informatie over de tennislessen. Ook het inschrijfformulier kun je hier invullen en versturen. Dave neemt dan vanzelf contact met je op. Mocht je hem toch een vraag willen stellen kun je hem bereiken op 06-46621241 en via davevanzonneveld@gmail.com. Als lid van TC de Rauwbraken krijg jij als jeugdlid een leuke korting van € 35,- per volledige lesperiode op het lesgeld. Daar zullen jouw ouders/verzorgers blij mee zijn. 
	Onze vereniging/club: Bij onze vereniging kun je het hele jaar door vrij spelen. Hiervoor kun je via de KNLTB clubapp een baan reserveren.   

We organiseren bijna iedere laatste vrijdag van de maand een frietinstuif. Tijdens de frietinstuif speel je eerst onderling twee wedstrijden (ingedeeld op kleur ballen) én neem je het op tegen iedereen die mee doet tijdens het spel "rondje om de baan". Als afsluiting eten we gezellig met z'n allen frietjes met een snack. Hiervoor vragen wij een eigen bijdrage van €2,50. Verder organiseren we jaarlijks andere activiteiten zoals het oliebollentoernooi, de davies-cup, een filmmiddag of bowlen.

Op de website van de vereniging vind je een overzicht met alle komende activiteiten en hoe je je daarvoor kunt aanmelden. Als je verder nog vragen hebt mag je altijd een mailtje met je vraag sturen naar jeugdcommissie@tcderauwbraken.nl. Iemand van de jeugdcommissie probeert die vraag dan snel te beantwoorden.
	Wedstrijden: Bij Tenniskids hoort ook een competitie. In de Kia Tenniskids competitie wordt de Rode competitie en de Oranje competitie opgevolgd door de Groene competitie. De Kia Tenniskids Rode en Oranje competitie bestaat uit dertien speelmomenten op zondagochtend, verdeeld over het voorjaar en najaar. In de Groene competitie kunnen kinderen eenentwintig keer spelen zowel in het voorjaar, het najaar en in de winter. Zo’n 20.000 kinderen doen al mee aan de Kia Tenniskids competitie. In de weken dat er geen competitie gespeeld wordt, organiseren verenigingen vaak Tenniskids toernooitjes.
	TK Toernooitjes: Verenigingen in het hele land organiseren Tenniskids toernooitjes waar jij aan kan meedoen. Tijdens een Tenniskids toernooitje speel je korte partijtjes en ontmoet je kinderen van andere verenigingen. Sommige toernooitjes zijn één dag en andere toernooitjes zijn verspreid over meerdere dagen. Ook zijn er Tenniskids toernooitjes die gekoppeld zijn aan open jeugdtoernooien. Kijk op www.tenniskids.nl/toernooitjes voor alle Tenniskids toernooitjes.


