
Nieuwsbrief voor de jeugd namens de trainers!   
 
 
Beste jeugdleden van TC Bilthoven, 
 
De voorjaarstraining is alweer 7 weken in volle gang en de zondag competitie is 
intussen ook alweer bijna afgelopen. Tijd voor een update over de verdere 
activiteiten die dit seizoen worden georganiseerd. 
 
Naast de nieuwsbrief nog vier aparte bijlagen:  

- uitnodiging voor Kids Day van Rosmalen ATP/WTA op woensdag 13 juni 	
- nogmaals de trainingskalender met alle lesdata	
- aanvullende informatie over de verlengde cyclus en wintertraining 	
- uitleg over de TCB Tennis Tour 	

 
Voor elke doelgroep wat wils, zie onderstaand overzicht. 
 
 
Jeugd van 5 t/m 10 jaar 

● Ouder- kind tennis; ZONDAG 17, 24 juni & 1, 8 juli van 9.30-10.15 uur 
● Je hoeft je niet op te geven voor deze activiteit, het is op inloopbasis	

 
Doel van het ouder- kind tennis is dat de kinderen en ouders: 
- vaker naar de baan komen om zelf hun tennisvaardigheden te oefenen 
- weten waar ze dan op kunnen letten 
- met wat voor kleur ze spelen en waarom dat zo is 
- meer plezier in tennis krijgen 
 
De trainers zijn Danny Egter, Samantha Verweij en Edgar Schalkwijk. 
Voor vragen kun je hen bereiken onder de volgende e-mailadressen: 
dannyegter71@gmail.com  
verweij.sam@gmail.com  
edgartcbilthoven@sportisplezier.nl 
 
 
Jeugd van 5 t/m 12 jaar: 

● Rood, Oranje en Groen Event;  ZONDAG 17, 24 juni & 1, 8 juli 
● Rood/ Oranje van 10.30-11.30 uur en Groen van 11.30-12.30 uur 

 
Vind je het leuk om wedstrijden te spelen? Doe dan mee met deze Events! 
Schrijf je via de mail in bij Danny Egter en Samantha Verweij: 
 dannyegter71@gmail.com  verweij.sam@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 

!



Middelbare schooljeugd:  
● 13 & 14 juli is er een Event voor middelbare school jeugd  

Op vrijdagavond 13 en zaterdag overdag 14 juli zal er door de trainers een te gekke 
tennisavond georganiseerd worden. We zullen starten met een BBQ, daarna gaan 
we met z’n allen de tennisbaan op en later op de avond hebben we nog een 
spetterde avondactiviteit die niet tennis gerelateerd is!   
Heb je zin om je tentje mee te nemen en te overnachten? Dat kan! Ook je 
vrienden/vriendinnen die niet tennissen mogen deelnemen aan de avondactiviteit.  
Krijg jij er al zin in? Schrijf je dan snel in! 
Dit kan door een whatsapp te sturen naar je trainer!  
 
Let op; de inschrijving sluit vrijdag 29 juni 
De kosten voor deelname aan deze 2 dagen bedragen € 65,-- per deelnemer. 
 
 
Jeugd van geboortejaar 2006 t/m 2011: 
- 16, 17 & 18 juli Tennis 3-daagse; ieder jaar een groot succes! 
Ook dit jaar wordt er weer een leuk en leerzaam tenniskamp door de trainers van TC 
Bilthoven georganiseerd. Te weten de TC Bilthoven Tennis 3-daagse op maandag 
16, dinsdag 17 en woensdag 18 juli van 9.15-15.45 uur.  
Heerlijke lunches en een barbecue ter afsluiting zullen door Ricardo worden 
verzorgd. 
Voor wie? Iedereen die het leuk vindt om 3 dagen veel te tennissen en daarnaast 
nog andere sportieve activiteiten te ondernemen. Je bent na deze 3 dagen 
gegarandeerd beter gaan tennissen en je hebt veel plezier gehad!  
Ben jij zo'n enthousiaste tennisser?  
Schrijf je dan snel in via de e-mail: ajevandenend@hotmail.com 
Let op; de inschrijving sluit vrijdag 29 juni 
De kosten voor deelname aan de 3-daagse bedragen € 100,-- per deelnemer. 
 
 
Alle jeugd die met plezier wedstrijden speelt en graag clubkampioen wil worden: 
Clubkampioenschappen! 
Zet de week vast in je agenda! Dit jaar van dinsdag 4 t/m zondag 9 september! Meer 
informatie volgt op een later moment via de TC Bilthoven nieuwsbrief. 
 
 
Alle jeugd: 
Kom tijdens het Open Toernooi van 20 t/m 26 augustus naar ons mooie park om 
van toptennis te genieten! Alle ouders en jeugd vanaf categorie 7; schrijf je in! 
 
 
Alle jeugd en ouders: 
Nieuwsbrief TC Bilthoven. 
Ter afsluiting, houdt de nieuwsbrieven vanuit Bilthoven ook in de gaten. Hier staat 
informatie in over het inschrijvingen voor training, competitie en leuke evenementen. 
 
 
Sportieve groeten, Trainersteam TC Bilthoven 


