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Kantine T.C. Grubbenvorst Contributie leden 2022 
Beheerder: tcg.kantine@gmail.com  
   Contributie tot en met 12 jaar: 50 Euro 
Telefoon clublokaal: 077 366 23 32  Contributie vanaf 13–17 jr (en OVV-ers): 70 Euro 
   Nieuwe leden t/m 12 jaar 105 euro 
    Nieuwe leden vanaf 13-17 jr 125 euro 
 
Dagelijks bestuur Tennisclub Grubbenvorst – jeugdcommissie - competitieleiders 

 
 

  

Peter Engels 
Voorzitter 
Grubbenhove 2 
5971 CZ Grubbenvorst 
tcg.voorzitter@gmail.
com 

 

Johan Bartels 
Secretaris 
Molenveld 16 
5971 CN 
Grubbenvorst 
tcg.secretaris@gmail.
com 

 
 

Peter Roeven 
penningmeester 
Fazantenlaan 6 
571 CT Grubbenvorst 
tcg.algemeen@gmail.com 

 

Voorzitter jeugdcommissie 
Vacant 

Sophie Niessen 
Lid jeugdcommissie 
Burg. Termeerstraat 20 
5971 VM Grubbenvorst 
Tel: 077-3662636 

 
 

Marie-José van 
Hegelsom  
Competitieleider jeugd 
Tuinhaversveld 1 
5971 DJ 
Grubbenvorst,  
Tel 077-3661685 

 
 

Andy Pas 
Lid jeugdcommissie 
Clubtrainer 
06 21 52 51 68 
andypastcv@hotmail.com 

 
 

 

Daisy Wijnen 
Lid jeugdcommissie 
Struikheide 8 5971 GB 
5971 VM Grubbenvorst 
06-29439919 

 

Patty Hendriks 
Lid jeugdcommissie 
Reuveltweg 70 
5971 CX 
Grubbenvorst 
06-45255181 

Vacant 
 
 
 
 

Vacant 
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Voorwoord jeugdvoorzitter  
 
Beste jeugdleden en ouders.  
 
Met dit nieuwe informatieboekje willen jullie weer op de hoogte brengen van alle info die 
jullie nodig hebben voor het nieuwe tennisseizoen 2022.  
Het afgelopen jaar was weer een heel bijzonder tennisseizoen. Gelukkig hebben we toch 
nog veel activiteiten door kunnen laten gaan zoals extra trainingsdagen voor aanvang 
van de competitie (helaas wel zonder toeschouwers), het clubevent tijdens de eerste 
week van de zomervakantie, pietentraining voor de jongste kinderen en de winter-buiten 
bingo. Helaas konden er door alle maatregelen een paar activiteiten niet doorgaan maar 
we hebben goede hoop dat die het komend jaar alsnog georganiseerd mogen worden.  
 
De enquête die jullie laatst hebben ontvangen heeft ons weer goed verder geholpen om 
alles zo goed mogelijk te kunnen blijven organiseren. Nieuw zal zijn de bijdrage van alle 
ouders bij de activiteiten, zoals bv helpen tijdens de competitie in de keuken of 
klaarzetten van de materialen, rijden, coachen of helpen bij de andere activiteiten. 
Zonder jullie hulp komt het op de schouders van 6 commissie leden en dat is niet altijd te 
realiseren.  
 
Ook voor dit jaar willen we jullie het volgende meegeven. Wil je beter worden in het 
spelletje tennis dan heb je niet genoeg aan een keer in de week trainen met Andy maar 
kun je er het volgende aan doen.  
 
● Spreek eens af met een tennisvriend of tennisvriendin op het park en daag elkaar uit 
met een lekker potje tennis.  
 
● Ga op zaterdagmorgen met je vader, moeder, opa, oma of een ander familielid (hoeft 
geen lid te zijn) tennissen.  
 
● Doe zoveel mogelijk mee aan alle tennisactiviteiten.  
 
● Schrijf je eens in voor een toernooi bij een vereniging uit de buurt. Er zijn er genoeg.  
 
Mis je nog iets in dit informatieboekje of heb je nog andere vragen of leuke ideeën dan 
horen we dat graag. tennisjeugd@gmail.com  
 
In dit boekje zie je ook de sponsoren die onze jeugd dit jaar ondersteunen: WKK, 
Boxenland, Puur by Ilse, Beej Toen, Franssen en Franssen, Buro veranders. 
Deurenland, Nextventure  
 
Iedereen weer veel tennisplezier op ons prachtige park en ook daarbuiten.  
 
Tot ziens op het park 
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Activiteiten voor de jeugd 
  
September 
Zondag 11 september start rode, 
oranje en groene competitie 
Zondag 18 oktober start junioren 
competitie 
 
Oktober 
Start wintertrainingen 
 
November 
4 november activiteit 18:00 uur 
28 november sinterklaastraining 
verkleed 
29 november sinterklaastraining 
verkleed 
Drie-dorpentoernooi 
 
December 
Za 10 december jeugdtoss 
Vrij 30 december oliebollentoernooi 
  
Januari 2023 
Za 7 januari 2023 winterbingo 
Driedorpentoernooi  
  
Februari 2023 
 
Driedorpentoernooi 
Vastelaovestoernooi 
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Wintertraining 2022/2023 en lidmaatschap 
 
Tennisles: Alle jeugdleden zijn verplicht om tennisles te volgen bij onze clubtrainer.  
Naam trainer: De tennislessen bij Tennisclub Grubbenvorst worden gegeven door Andy 

Pas. 
Plaats tennisles De tennislessen worden gegeven op ons eigen tennispark "D’n Haspel”. 
Aantal lessen: In totaal 16 lessen. De lessen starten in oktober 2022. In de schoolvakanties 

is er geen tennisles Maximaal 8 personen 2 banen/1 trainer. In de winter is 
er geen verplichting om tennislessen te volgen. Wij promoten dit natuurlijk 
wel voor de continuïteit.  
Kosten: Voor 16 lessen van 60 minuten: € 110,00. Gespreide betaling is 
mogelijk. De instroomgroep heeft 45 minuten training.  

Betaling: Na ontvangst van de rekening.  
Trainingsdagen: Maandag:  15.00 – 21:00 uur  
 Dinsdag:  15.00 – 21.00 uur  
  
Regen regeling: Bij uitvallen van de lessen i.v.m. regen wordt de eerste les niet ingehaald, de 

2e les wel. Conform regels tennistrainer KNLTB.  
Verhindering:  Indien de trainer verhinderd is dan wordt de les ingehaald. 
Afmelden: Indien men verhinderd is om een les te volgen dan s.v.p. afmelden. 

Andy Pas: 06 21 52 51 68. E-mail: andypastcv@hotmail.com 
 

Trainingsschema: Via de trainer ontvangt men zo spoedig mogelijk het schema op welke data 
de tennislessen plaats vinden. De trainer zal een groepsapp maken om de 
groepen op de hoogte te houden met betrekking tot verhindering van lessen.  

Lidmaatschap: Indien je je na 1 april opgeeft om lid te worden van TCG, dan kunt u 
het beste even contact opnemen met Pierre Hendriks van de 
ledenadministratie (tcg.algemeen@gmal.com) of Marie-José van 
Hegelsom tennisjeugd@gmail.com 

 

 
Rode competitie  
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Rood, oranje en groen 
Tenniskids is geheel afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van kinderen. Daardoor 
leren ze het spel razendsnel spelen. Vier kleuren brengen hun vooruitgang in kaart: 
blauw, rood, oranje en groen. Bij iedere kleur horen andere leeftijden, baangroottes en 
balsoorten. 

 

Leeftijdsindeling 2021 

De geboortejaren in bovenstaande tabel gelden vanaf 1 januari 2021 t/m 31 december 
2021 

 

Wedstrijdjes spelen 

 
Naast leuke en uitdagende trainingen kunnen kinderen die tennissen in Tenniskids het 
hele jaar door wedstrijdjes spelen. Zo kunnen ze meedoen aan de Tenniskids 
competitie of zich inschrijven voor een Tenniskids toernooitje. Het maakt niet uit of een 
kind al langer tennist of net begonnen is: er zijn competities en toernooitjes voor 
iedereen! 

Het leuke aan wedstrijdjes spelen is, is dat het niet alleen gezellig is, maar dat 
kinderen zo ook steeds beter worden. Zo krijgen ze nog meer plezier in tennis. 

Indeling op basis van geboortejaar 
 
*In de Kia Tenniskids competitie (Rode, Oranje en Groene competitie) mogen spelers meedoen die 
maximaal 1 jaar jonger of ouder zijn dan de vastgestelde leeftijdscategorie.  

Rood 
In Tenniskids Rood maken kinderen t/m 8 jaar verder kennis met het tennisspel. Ze leren de 
basisvaardigheden op het gebied van bewegen en coördinatie. Kinderen van 8 jaar kunnen in 
rood of oranje spelen, de trainer adviseert of een kind qua niveau eerder of langer in een kleur 
speelt. Kinderen die tennissen in rood maken kennis met leuke activiteiten en spelen korte 
wedstrijden in de Tenniskids competitie: de Rode competitie. Daarnaast kunnen zij meedoen aan 
korte toernooitjes, vaak van een dag of dagdeel. Er wordt in rood gespeeld met een zachte rode 
bal op een minibaan (6x12 meter). Het racket is tussen de 43 en 58 cm. 

 

Oranje 
In de volgende fase van Tenniskids wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling. De kinderen (8 t/m 10 
jaar oud) leren nieuwe slagen en technieken die hen helpen om uiteindelijk te kunnen spelen op een 
grote baan. Er wordt gespeeld op een driekwartbaan (een volledige baan die in de lengte is ingekort 
tot 18 meter). Er wordt gespeeld met een bal die geschikt is voor het spelen op een driekwartbaan 
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(zachter en lichter dan een gele tennisbal). Het racket is tussen de 56 en 63,5 cm. De wedstrijden 
worden steeds langer en in deze fase kunnen kinderen deelnemen aan de Tenniskids competitie 
Oranje competitie. Ook kunnen kinderen in oranje meedoen aan toernooitjes, dit zijn meestal 
eendaagse toernooitjes. 
 

 

 
Groen 
Dit is de laatste fase in de voorbereiding op ‘hele baan’ tennis. De kinderen zijn 10 t/m 12 jaar 
oud. Kinderen in deze leeftijd zijn groter en in staat om de hele baan te bestrijken. Er wordt dan 
ook op een 'hele baan'getennist. Bij de dubbels wordt er gespeeld in het dubbelveld, dus inclusief 
de tramrails. Technieken, tactieken en atletisch vaardigheden worden in deze fase verder 
ontwikkeld. De wedstrijden worden weer wat langer en het wedstrijden spelen speelt een steeds 
belangrijkere rol. De Tenniskids competitie die bij deze fase hoort is de Groene competitie. De 
groene toernooitjes die worden georganiseerd zijn vaak over meerdere dagen verspreid zijn. 
Tevens zijn groene toernooitjes soms gekoppeld aan een open jeugdtoernooi. Er wordt in groen 
gespeeld met een langzame groene bal die geschikt is voor tennis op een hele baan en met een 
racket dat tussen de 63,5 en 66 cm lang is. 
 

 

Junioren 
Na groen zijn kinderen helemaal klaar om op een hele baan te tennissen met de bekende gele 
bal. Ze beheersen de juiste techniek om op een heel veld rally’s te spelen. De kinderen in de 
leeftijd van 11 t/m 14 en 11 t/m 17 jaar kunnen dan ook mee gaan doen aan de KNLTB Junioren 
competitie in het voor- en najaar.  
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Najaar competitie 2022 

Rode, Oranje en Groene competitie 

De Tenniskids competitie bestaat uit de Rode, Oranje en Groene competitie. Deze competities 
zijn gekoppeld aan de Tenniskids kleur waarin een kind speelt. In de Tenniskids competitie 
spelen kinderen op zondagochtend een aantal (korte) wedstrijden tegen kinderen van andere 
tennisverenigingen in de buurt. 

Voor de Tenniskids competitie geldt dat ook kinderen die één jaar jonger of één jaar ouder zijn 
dan de vastgestelde leeftijden mogen deelnemen aan de competitie. Daarnaast er 
leeftijdsdispensatie worden aangevraagd voor een jeugdspeler. Dispensatie kan worden 
aangevraagd voor zeer talentvolle kinderen of voor kinderen die nog niet tose zijn aan een stap 
omhoog. 

Rode competitie (t/m 8 jaar) 

 Een competitiedag duurt gemiddeld 1 uur. 

 Kinderen spelen in de Rode competitie enkelpartijen. 

 Een competitieteam bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen 
door elkaar. 

 Een competitieteam kan de winnaar van de dag worden. 

Oranje competitie (8 t/m 10 jaar) 

 Een Oranje competitiedag duurt gemiddeld 2 á 2½ uur. 

 Kinderen spelen in de Oranje competitie enkel- en dubbelpartijen. 

 Een competitieteam bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen 
door elkaar. 

 Iedere speeldag wordt een team binnen de poule dagwinnaar. Op MijnKNLTB vind je de 
wedstrijdresultaten. 

Groene competitie (10 t/m 12 jaar) 

 Een competitiedag bij Groen duurt ongeveer 3 uur. 

 Kinderen spelen in de Groene competitie enkel- en dubbelpartijen. 

 Een competitieteam bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen 
door elkaar en mét en tegen elkaar. 

 Elke week speelt het team tegen een team van een andere vereniging. 

 Er worden tijdens een competitiedag 4 enkelpartijen en 2 dubbelpartijen gespeeld. 

 Alle wedstrijduitslagen worden weergeven op MijnKNLTB. Het team dat aan het einde van de 
competitie op de eerste plek in de poule staat, is kampioen. 

Speeldagen 
De Rode competitie en de Oranje competitie bestaan uit vijftien speelmomenten, verdeeld over 
meerdere maanden in het jaar. Voor kinderen die in Groen tennissen is er een voorjaar- en 
najaarscompetitie: de Groene competitie. Ook kunnen kinderen uit de provincies Noord-Brabant, 
Limburg en Noord-Holland meedoen aan de Wintercompetitie. De speeldata van alle competities 
kun je via de downloads onderaan op deze pagina bekijken. 
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Praktische informatie 

Wedstrijdprogramma, stand en uitslagen 
Op MijnKNLTB kun je bekijken wanneer en waar je moet spelen in de Tenniskids competitie. Ook 
vind je daar alle uitslagen en standen in jouw poule. De stappenplannen voor de Rode en Oranje 
competitie en de Groene competitie laten precies zien hoe je de indeling kan vinden. 

Spelregels 
Hoe werkt de puntentelling in Tenniskids competitie? Check de spelregels! 
 
Handleiding MijnKNLTB 
 
De online omgevingen van de KNLTB zouden gebruiksvriendelijk moeten zijn. Toch blijkt in 
praktijk dat veel tennissers moeite hebben met deze platformen. Op veler verzoek hebben we 
daarom een handleiding samengesteld waarin stap voor stap terug te vinden is hoe alles werkt 
op deze site. 
 
Inloggen:  
Voor competitiezaken is het noodzakelijk om ingelogd te zijn op de site van de KNLTB. Voor 
competities met een KNLTB-rating onderdeel moet je op de site: 
https://mijnknltb.toernooi.nl/home zijn. Klik vervolgens op de ‘Log in’ knop rechts bovenaan op 
deze pagina 
 

 
 
Log vervolgens in met je MijnKNLTB – account. 
 
Mocht je je wachtwoord of gebruikersnaam vergeten zijn, gebruik dan de opties ‘wachtwoord 
vergeten’ of ‘loginnaam vergeten’. Wanneer je nog nooit gebruik hebt gemaakt van deze site, 
registreer dan via de rechterkolom (aanmelden via de speler die lid is met het e-mailadres dat 
bekend is bij TCG in de administratie. Als je e-mailadres gewijzigd is en niet is doorgegeven dan 
kun je er niet in helaas): 
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Na inloggen kom je in het volgende scherm van jouw persoonlijke omgeving: 
 

 
 
En verder naar beneden scrollend dit: 

 
 
Klik op KNLTB Competitie 2021 (volgend jaar natuurlijk 2022), waar je spelers voor jouw team 
kunt toevoegen en uitslagen kunt invullen. Elke speler van een team is gemachtigd om uitslagen 
in te voeren. Je komt nu in het overzicht van alle competitieteams van TCG. Zoek dan vervolgens 
jouw team (deze is al blauw gemarkeerd): 
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Klik op jouw teamnaam en kies vervolgens de dag waarvoor je de teamopstelling en de uitslagen 
wilt invullen (er staat dan een oranje potloodje bij de thuiswedstrijden): 
 

 
 
Klik vervolgens op het potloodje, dan kom je in het invulscherm: 
 

 
 
Door op de pijltjes te klikken kun je spelers invoegen of nieuwe spelers toevoegen. 
 
Bij de teamopstelling dient de sterkste speler de eerste enkel te spelen enz. Voor de dubbels 
geldt dat deze pas ingevuld hoeven te worden na de enkels. Dit is een nieuwe regel. 
 
Je kunt ook van tevoren jouw teamopstelling doorgeven (als alle vaste spelers uit jouw team al 
eerder zijn toegevoegd. Je klikt dan bij onderstaand veld niet op het potloodje, maar op de gehele 
wedstrijd: 
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Dan kom je hier terecht: 
 

 
 
Kies dan “teamopstelling” en klik vervolgens aan wie welke wedstrijd gaat spelen. Voor Groen: E 
= enkel, D= dubbel. Voor Geel: DE = dames enkel, DD = dames dubbel, HE = heren enkel, HD = 
heren dubbel en GD = gemengd dubbel. Kies daarna Teamopstelling definitief doorgeven Ja en 
Opslaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Als de tegenstander dit ook doet, dan staan alle namen er automatisch in en dan hoef je alleen 
nog maar de uitslagen in te vullen. De uitslagen dienen door de tegenstander gecontroleerd te 
worden! 
 
Neem bij vragen altijd contact op met de competitieleider (Marie-José van Hegelsom) en ga niet 
zelf bellen of mailen als het niet nodig is. Dit schept alleen maar verwarring. 
 
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet de jeugdcommissie vragen te stellen. 
Wij staan altijd open voor tips en tops! 
 
De jeugdcommissie, 
Marie-José, Sophie, Daisy en Patty 
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Speeldata najaar 2022 
 

Speeldata Rode en Oranje competitie najaar 2022 

Speeldata zondag najaar 2022 

11 september 2022 

18 september 2022 

25 september 2022 

02 oktober 2022 

09 oktober 2022 

16 oktober 2022 

 

 

 

 

Speeldata Groene competitie najaar 2022 
 

Speeldata Inhaaldata 

11 september 2022 23 oktober 2022 

18 september 2022 30 oktober 2022 

25 september 2022  

02 oktober 2022  

09 oktober 2022   

16 oktober 2022   

   

 

 

Speeldata Junioren competitie najaar 2022 
 

Speeldata Inhaaldata 

18 september 2022 23 oktober 2022 

25 september 2022 30 oktober 2022 

02 oktober 2022  

09 oktober 2022   

16 oktober 2022   
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Wedstrijden najaar 2022 rood 
 
Rood 1 Team 1 Afdeling 
23 
Iuliana Voiculescu 

Lucas Arnoldussen 

Rens Kleven 

Jurian Rossen 

Nylan Bernards 

Liv Crommentuyn 

Vince Sijbers 

 

Wedstrijden oranje najaar 2022 

Oranje 1 Afdeling 36  Oranje 1 Afdeling 37 Oranje 2 Afd 38 
 
Oranje 2 Afd 39 

Max van der Aa Nikki Versteegen Oscar Staronski Iza Steegh 

Julius Rongen Mali Steegh Niels Klaassen Levi Geerets 

Kamil Owczarek Sarah Kleinendorst Finn Lenssen Beertje Lommen 

Luca Wammes Jente Frederiks Efe Kaya Emily Aerts 

Milan Rossen Ranim Alsalkhadi  Eefke Pelzer 

 Esmé Wijnen   
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Wedstrijden groen en junioren najaar 2022 
 
  
Groen 1 team 1 Afdeling 77 Groen 2 team 1 Afdeling 134 Groen 2 team 2 Afdeling 92 

Liz Vaessen Meike Achten Demi Wijnen 

Btoul Alsalkhadi Sophie Kleinendorst Isis Munten 

Juul Zinken Evi Nooijen Evi Versteegen 

Wiep van Maasakker Elise Riever Do Lenssen 

 Niek Schaap Isa Verheyen 

  

 

Junioren t/m 14 jaar 
Afdeling 14 

Junioren t/m 14 jaar 
Afdeling 16 

Junioren jongens t/m 
17 jaar 
Afdeling 1 

Junioren gemengd 
t/m 17 jaar Afdeling 
14 

Maud Thissen Laura Prangsma Daan Tissen Renske Knelissen 

Lucas Rongen Quinn Seuren Mika Meewis Janske Niessen 

Ben Tissen Luca Meewis Sven Janssen Jesse Colbers 

Chris Coort Silse Klaassen Mats Vermeulen Tijn Wolters 

Alessia Seti 
Isabella 
Kleinherenbrink 

Funs Meewis 
(reserve) Koen van Elk 

 Suze Basten   
 Julia van der Aa   
 
 
Junioren meisjes t/m 17 jaar 
Team 1 Afdeling 29 

Junioren meisjes t/m 17 jaar 
Team 2 Afdeling 15 

Junioren meisjes t/m 17 jaar 
Team 3 Afdeling 14 

Fleur Verhaagh Roos Franssen Nena Manders 

Eefke Derks Roos Bongartz Mayke Vanmaris 

Sophie Knelissen Floor Engels Hiba Alsalkhadi 

Fieneke Niessen Nour Alsalkhadi Eline Derks 

Liefke Zom Rachelle Wolters  
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Tips voor ouders 
 
Als ouder speel je een belangrijke rol bij het plezier dat jouw kind aan tennis beleeft. Je kan op 
een prettige manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de tennisvaardigheden van je 
kind. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat vaardigheden als rennen, springen, balanceren, coördinatie, 
gooien en vangen van essentieel belang zijn voor kinderen in de leeftijd tot 10 jaar om tot een 
optimale sportontwikkeling te komen. Tenniskids is een leuke en goede manier voor kinderen om 
te leren tennissen waarbij alle genoemde vaardigheden uitgebreid aan bod komen.  
 
Stimuleren 
Af en toe met je kind tennissen is niet alleen erg leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling van 
zijn of haar vaardigheden. Dit hoeft niet altijd op een tennisbaan. Het kan ook op een pleintje in 
de buurt, de stoep op oprit. Ook andere balspelletjes en sportactiviteiten zijn goed voor de 
lichamelijke ontwikkeling. Er zijn mini-netjes te koop die makkelijk op een pleintje gebruikt kunnen 
worden.  
 
Respect 
Bij tennis is het gebruikelijk dat er waardering getoond wordt voor de inzet van beide spelers. 
Applaus voor mooie punten is een goede gewoonte, maar spreek ook gerust waardering uit voor 
bijvoorbeeld doorzettingsvermogen. Accepteer geen scheldpartijen en onsportief gedrag. 
Respect voor de tegenstander hoort bij de sport.  
 

Toernooien en Jeugdcompetitie 
 
Voor alle jeugdleden is er een jeugdcompetitie. Deze competitie wordt georganiseerd door 
de KNLTB, afhankelijk van het niveau kom je uit voor District Limburg of voor de Landelijke 
Competitie.  
 
Na 6 of 7 weken competitie worden er door de verschillende verenigingen in de regio 
toernooien georganiseerd. Bij deelname aan sommige van deze toernooien zijn er 
ranglijstpunten te verdienen. De toernooien, in de directe omgeving, die georganiseerd 
worden door de KNLTB worden ook in dit jeugdinformatieboekje vermeld. Wil je aan meer 
toernooien meedoen, kijk op internet voor toernooien tenniskids, groen of junioren. vraag 
aan Andy aan welk toernooi je mee kunt doen. Hij weet precies welk niveau je hebt.  
 
 
Kijk op de site www.knltb.nl en klik op jeugdtennis, hier kun je je spelersprofiel opvragen, 
naar toernooien zoeken en uitslagen van de competitie bekijken. 
 

Nieuw wedstrijdformulier 
 
Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen voor aanvoerders die samenvallen met dit 
nieuwe wedstrijdformulier: 
De aanvoerder is verplicht om in het enkel – en dubbelspel de spelers in volgorde van 
afnemende speelsterkte op te stellen. De speelsterktes staan vermeld in het spelersprofiel 
op MijnKLNLTB.nl. (Hierbij geldt de speelsterkte en niet de actuele rating) 
De aanvoerder van de ontvangende team is verplicht om direct na afloop van de wedstrijd 
de uitslagen in te voeren op MijnKNLTB.nl 
De aanvoerder van het bezoekende team is verplicht om, voor het verlaten van het park, de 
digitaal ingevoerde uitslagen op juistheid te controleren.  
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Jeugdclubevent 2022  
 
 
Het jeugdclubevent is voor de jeugdspelers en de jeugdcommissie van TCG het hoogtepunt van 
het tennisjaar. Hieraan doet iedereen mee. Afmelden als je echt niet kunt. Dit jeugdclubevent 
enkel en dubbel wordt dit jaar gehouden vanaf maandag 25 juli 2022. De finales en de halve 
finales zijn op zaterdag 30 juli 2022. Op 30 juli is onze jaarlijkse feestmiddag met warme hap en 
prjsuitreiking. Ouders zijn van harte welkom en kunnen tegen een kleine vergoeding ook van het 
eten gebruik maken. 
 
Zoals afgesproken doet iedereen mee. Als je echt niet kunt dan even mailen naar 
tennisjeugd@gmail.com. 
 
De finales zijn op zaterdagmiddag en daarna de prijsuitreiking. Je kunt niet blokken op vrijdag en 
zaterdag omdat dan de halve finales en finales worden gespeeld. 
 
In de week van het jeugdclubevent kunnen bepaalde trainingen niet doorgaan i.v.m. wedstrijden.  
 
Als alle wedstrijden gespeeld zijn, volgt de feestelijke prijsuitreiking met tombola voor iedereen. 
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Winnaars jeugdclubevent 2021 
 
 Onderdeel 
 
Rood 2  
Eefke Pelzer – Iza Steegh 7-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rood 1 
Ranim Alsalkhadi – Mali Steegh 7-4 
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Oranje 2 dubbel 
Meike Achten/Elise Rievers – Evi Nooijen /Milan Rossen 4-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oranje 2 Enkel 
Elise Rievers – Milan Rossen 4-3 
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Oranje 1 dubbel 
Wiep van Maasakker & Valentijn Mallee – Percy Aarts & Liz Vaessen 4-1 
 

 
 
Oranje 1 enkel 
Liz Vaessen – Wiep van Maasakker 4-1 
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Groen dubbel 
Julia van der Aa & Chris Coort – Suze Basten & Quinn Seuren 4-2 5-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groen enkel 
Suze Basten – Chris Coort 2-4 5-3 7-3 
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Geel t/m 14 jaar dubbel 
Lucas Rongen & Maud Thissen – Sjuul van den Bercken & Iris Meelkop 4-1 5-3 
 

 
 
Geel t/m 14 jaar enkel 
Maud Thissen – Lucas Rongen 5-3 4-0 
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Geel t/m 17 jaar dubbel 
Jesse Colbers & Tijn Wolters – Janske Niessen & Lola Sommers 6-1 4-6 10-6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geel t/m 17 jaar enkel 
Sem Vaessen – Jesse Colbers 6-3 6-4 
 
 
 
 
 
  



Jeugdinformatieblad Tennisclub Grubbenvorst JEUGD  Najaarr 2022  

 

Blz. 25 

Tennisclub Grubbenvorst 
Ericaplein 48 

5971 GC Grubbenvorst 
Telefoon 077-3662332 

www.tcgrubbenvorst.nl 
 

 

Baanreglement TC Grubbenvorst 
 
Bij een vereniging horen spelregels. Zeker als er zaken bijkomen als baan 
reserveren, afhangen en dergelijke. Deze spelregels zijn geformuleerd in een 
zogenaamd baanreglement, opgesteld door het Bestuur van TC Grubbenvorst. Alle 
leden zijn verplicht zich aan onderstaand reglement te houden. Leden van het 
Bestuur hebben het recht personen welke door hun gedrag daar aanleiding toe 
geven de toegang tot het tennispark te ontzeggen. 
 

1. Openingstijden. 
2. Gebruik van de banen. 
3. Afhangsysteem gedurende het hele jaar (zomer en winter). 
4. Werkwijze afhangsysteem. 
5. Baanverlichting. 
6. Introducés. 
7. Algemene gedragsregels. 
8. Speciale gelegenheden. 
9. Kleding en materiaal. 
10.Tot slot 

 
 

1. Openingstijden : 
 
De banen zijn geopend vanaf zonsopgang en worden gesloten om 23.00 uur. Ten 
aanzien van de bespeelbaarheid van de banen dienen aanwijzingen van 
bestuursleden, groundsman en bardienst te worden opgevolgd. Het bestuur behoudt 
zich het recht voor, zonder kennisgeving vooraf, de banen voor het publiek te 
sluiten, wanneer de weersomstandigheden dit vereisen. 
 
 

2. Gebruik van de banen: 
 
Alleen spelers die lid zijn van TC Grubbenvorst en aan hun financiële verplichtingen 
hebben voldaan en een geldig KNLTB-pas voor het betreffende speeljaar hebben 
ontvangen, zijn gerechtigd gebruik te maken van de banen gedurende het 
betreffende jaar. Als uitzondering geldt hierop: deelnemers aan toernooien, 
competitiewedstrijden, groepen personen die gezamenlijk een of meer banen hebben 
gehuurd, alsmede introducés. 
 
De banen zijn altijd bespeelbaar behalve als er water op de baan staat of er sneeuw 
op ligt en als het dooit. Er wordt naar gestreefd om op de website (nieuws) of via 
de KNLTB app en in het park aan te geven als de banen niet bespeelbaar zijn. 
Ook worden de gereserveerde banen dan geannuleerd en is reserveren niet mogelijk. 
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Voor het verlaten van de banen dienen deze gesleept te worden. Dit geldt ook indien 
deze door anderen gelijk weer in gebruik worden genomen. De sleepnetten dienen 
na gebruik aan de daarvoor bestemde haken te worden opgehangen. 
 
 

3. Afhangsysteem gedurende het hele jaar (zomer en winter). 
 

Het afhangsysteem dient ervoor om de leden een inzicht te geven in: 
 Welke banen bezet zijn en welke banen gereserveerd zijn voor de volgende 

wisseltijden en evt. welke banen bezet zijn voor trainingen, competitie en 
toernooien. 

 Vanaf welk tijdstip op welke baan gespeeld kan worden. 
 Het bestuur/de technische commissie na te laten gaan op welke banen het 

meest gespeeld wordt.  
 Daarom bij voorkeur overdag niet spelen op baan 1 en 2. Indien met 
verlichting gespeeld moet worden hebben we de afspraak gemaakt met de 
buurtbewoners dat, indien mogelijk, baan 5 en 6 niet gebruikt worden. 

 
Het afhangsysteem moet worden toegepast vanaf zonsopkomst tot 23.00 uur, ook 
als er slechts een enkele baan gebruikt wordt. 

 Voor het afhangen moet men gebruik maken van de  
o KNLTB Club app. via baan reserveren. Zie hiervoor: 

https://www.tcgrubbenvorst.nl/KNLTBClubapp, of 
o het afhangscherm in de entreehal van het clublokaal, hiervoor heb je je 

KNLTB pasje nodig van jezelf en je medespelers, of 
o de TCG-website ( www.tcgrubbenvorst.nl ) via baan reserveren. Dan moet 

je inloggen op de website met je KNLTB account gegevens.. 
 Via het afhang systeem worden ook de baanlampen bediend. Dus bij duisternis 

springen de lampen aan als men een baan gereserveerd heeft.  
Als u niet kunt komen spelen op een gereserveerde tijd bent u verplicht om de 
reservering te annuleren! 

 Als men speelt op een baan kunt u blijven spelen tot de volgende spelers 
komen. Tussentijds  “doorhangen” is niet mogelijk. Nadat de reserveringstijd 
verstreken is kan men opnieuw digitaal afhangen.  

 Tennisles geldt als speeltijd, het is niet toegestaan om voor of tijdens 
het lessen al af te hangen voor vrij tennissen.  

 Het is niet toegestaan om af te hangen op naam van een ander lid. 
 Leden die hun bondspasje kwijtraken kunnen bij via tcg.algemeen@gmail.com 

een nieuw pasje aanvragen. De kosten hiervoor zijn € 10,00. 
 

 
 

5. Baanverlichting: 
 
De verlichting gaat automatisch aan als men een baan gereserveerd heeft. De 
verlichting wordt tijdens normale dagen om uiterlijk 23.00 uur uitgeschakeld.  
In de kantine is een tablet aanwezig waar je met de app Lumosa ook de verlichting 
kunt aan– en uitzetten. 
Vraag bij problemen een ander TCG lid om hulp of komt men er helemaal niet uit bel 
dan naar Ervin Mom (technische commissie tel 06-1195 7550) of Adrie van 
Genuchten (senioren commissie tel 06-1958 3031) of Peter Roeven (penningmeester 
06 5734 3179. Deze personen kunnen je meestal helpen en de baanverlichting 
aanmaken. 
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6. Introductie: 

 
Een introducé heeft rechten maar ook plichten. Lees daarom onderstaande regels 
goed door. Je bent en blijft gastheer c.q. gastvrouw. 
Het reserveren van een baan met introducé moet via de KNLTB app gedaan worden. 
Introducés betalen € 10,00 per uur per persoon. Dit bedrag dient men tijdens het 
digitaal reserveren van de baan via Ideal te voldoen. 
Introducés mogen alleen gebruik maken van de banen, indien zij begeleid worden 
door een lid van de tennisclub. Een introducé kan alleen gebruik maken van de baan 
wanneer deze vrij is.  
 

7. Algemene gedragsregels: 
 
 Toegang tot het park krijg je, indien de TCG poort gesloten is, middels het openen 

van de TCG poort met de Proximity Druppel: Zie: 
https://www.tcgrubbenvorst.nl/parktoegang. 
Sluit de poort alleen als je als laatste het tennispark verlaat. Indien er nog 
anderen op het tennispark zijn laat dan de poort open. 

 In de kantine mag niet gerookt worden en tijdens jeugdactiviteiten ook niet op het 
terras. 

 Honden dienen altijd aangelijnd te worden en zijn niet toegestaan in de kantine. 
 Het is niet toegestaan naar een baan te lopen via andere banen indien het 

mogelijk is om deze baan via een pad buiten langs de banen te betreden. 
 Fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling en mogen niet elders op 

het tennispark worden gestald. 
 Gooi geen rookwaar of glasscherven op de banen, deze zijn funest voor de 

ondergrond. Afval hoort in de daarvoor bestemde bakken. 
 Loop niet over een baan waarop gespeeld wordt, ook niet langs de achterlijn.  
 Gebruik geen grof of incorrect taalgebruik. 
 Er mag niet in of over de netten gehangen of gesprongen worden. 
 Moedwillige vernielingen worden bestraft met schorsing van het betreffende lid en 

kan uiteindelijk zelfs leiden tot royement.  
 

8. Speciale gelegenheden: 
 
In de clubagenda (zie website: www.tcgrubbenvorst.nl linker kolom) wordt 
geprobeerd om alle speciale activiteiten, zoals toernooien, competitie en dergelijke 
op te nemen en wordt aangegeven of er banen tijdens deze activiteiten beschikbaar 
zijn om recreatief te tennissen. Op de website is aangegeven hoeveel banen er dan 
vanaf nr. 1 bezet zijn. 
 

9. Kleding en materiaal: 
 
Gebruik van tenniskleding en juiste tennisschoenen is verplicht. Schoenen die 
geschikt zijn voor gravel zijn dat ook voor ”Smash Court”. Het gebruik van trui, vest 
of trainingspak is toegestaan. Andere kleding is niet toegestaan. Onder tenniskleding 
wordt begrepen alles wat in een sportzaak als tenniskleding te koop is.  
Ballen dienen zelf aangeschaft te worden. Zorg ervoor dat de tennisballen duidelijk 
gemerkt zijn, dit i.v.m. de herkenbaarheid. Bij trainingen worden de ballen 
beschikbaar gesteld. 
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10. Tot slot: 
 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is een besluit van het bestuur 
bindend.  
 
 
Laatste versie  juni 2022. 
 

Normen en gedrag 
 
Binnen de jeugdcommissie hebben we deze regelmatig besproken en waarschijnlijk zullen deze 
ook dit seizoen wel eens gespreksonderwerp zijn. Wat de één normaal vindt in of rondom ’n 
wedstrijd, vindt ’n ander dat wellicht vervelend of irritant. Een vervelende tegenstander, oneerlijk, 
een bemoeizuchtige ouder, geen schijn van kans…het zijn allemaal zaken die ’n wedstrijd 
kunnen beïnvloeden waardoor het gedrag van jouw zoon/dochter op de proef wordt gesteld. En 
natuurlijk ligt het niet alleen aan de tegenstander want die zal ongetwijfeld ook wel eens hetzelfde 
denken over oneerlijk, een bemoeizuchtige ouder, vervelende tegenstander. 
 
Probeer op de volgende zaken te letten en waar nodig te corrigeren. Als ouder/coach is dat uw 
taak. 
Succes hiermee en bedenk dat velen van ons ervaring hiermee ervaring hebben en ook niet altijd 
een pasklare oplossing hebben.  
 

1. Vloeken  
Kwetsend voor veel mensen (tegenstanders, maar ook publiek). Ook schuttingtaal of 
obscene gebaren horen op de tennisbaan niet thuis. 

2. Onnodige handelingen en geluiden 
Gooien met je racket 
Slaan op het net 
Een bal uit woede wegslaan 
Onnodig steunen en kreunen na iedere opslag en geslagen bal 
Intimidatie 
O.K." roepen na een dubbelfout of andere onnodige fout van je tegenstander 

3. Huilen 
Huilen kan knap vervelend zijn voor je tegenstander. Huilen haalt jezelf, maar ook je 
tegenstander uit zijn/haar concentratie. Probeer het dus te voorkomen. 

4. Elkaar niet afkraken 
Als je dubbelt, of als je met een team onderweg bent, of zelfs als je alleen maar 
toeschouwer bent, let er dan op dat je invloed kunt hebben op de prestatie van een ander. 
Je kunt iemands tennisspel verbeteren door diegene te stimuleren. Positief waarderen 
werkt vaak beter dan iemand afkraken. 

5. Tennisspel van je tegenstander waarderen. 
Zeg gerust "mooie bal!" als blijk van waardering voor het goede tennisspel van je 
tegenstander. Zelf vind je het ook prettig als dit tegen jou gezegd wordt. 

6. Samen uit, samen thuis 
Als je met een aantal medespelers naar een toernooi gaat, zorg er dan voor dat je zoveel 
mogelijk samen optrekt. Dit beïnvloedt de teamgeest. Hetzelfde geldt voor en na een 
wedstrijd. Als je partner of tegenstander de baan veegt dan wacht je bij de tennisbaan op 
elkaar. Probeer ook voor of na de wedstrijd een gesprekje met je partner en/of 
tegenstander aan te knopen. Zeker als je tegen een onbekend iemand speelt. Zo leer je 
ook eens andere mensen kennen en het komt gewoon vriendelijk over. 
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De ouder-kind relatie bij een wedstrijd 
 
Het spelen van een wedstrijd is voor de kinderen erg spannend maar vaak ook voor de 
meekijkende ouders. Ouders zien hun kind niet graag verliezen en worden bijzonder zenuwachtig 
als ook nog de ballen verkeerd beoordeeld worden. "De bal die uitgegeven wordt was toch 
duidelijk in", of "hoe kan het nu game zijn terwijl het net nog maar 30-15 was". Toch is het heel 
belangrijk om zoveel mogelijk afstand te houden van de wedstrijd. Laat de kinderen zelf beslissen 
en regelen. Zelfs de kleinste ingreep kan al onbedoeld grote gevolgen hebben. Het kind van de 
tegenpartij voelt meteen het grote overwicht dat een ouder inbrengt. Bij "officiële" wedstrijden, 
zoals de competitie, mag alleen de coach het team begeleiden. Indien nodig kan de 
wedstrijdcommissie ter plekke benaderd worden. Bij toernooien die we zelf organiseren zal de 
jeugdcommissie altijd, direct of indirect, de wedstrijden in de gaten houden. Natuurlijk mag je als 
ouder wel voor- en na de wedstrijd je kind bemoedigen en complimenteren. Het gaat immers om 
het tennisplezier en zelfvertrouwen van het kind. 
  

Instuif 2021 
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Een impressie van het jeugdclubevent 2021 
 

Altijd gezellig zo’n finaledag! 
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Zonder hulp van ouders kunnen deze evenementen niet plaatsvinden 
 

We bedanken de sponsoren van de jeugd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


