
   
Wegwijzer Jeugdtennis bij LTC Zutphen  

Vragen en Antwoorden 
1) Waar is belangrijke informatie terug te vinden? 

 www.ltc-zutphen.nl voor o.a. informatie over lidmaatschap / contributie / aanmelden / 
opzeggen / nieuwsbrieven / tennislessen / baanreglement / jeugdcommissie 

 KNLTB: https://www.knltb.nl/tennissers/jeugdtennis 
 Eigen account aanmaken voor inschrijven voor toernooien en persoonlijke 

gegevens/speelsterkte: www.mijnknltb.toernooi.nl 
 Vragen aan de Jeugdcommissie: jeugd@ltc-zutphen.nl  

 
2) Hoe zit het met tennislessen? 

 De lessen worden verzorgd door Tennisschool ProTe-In 
 De trainers zijn Christel ten Have, Guido Spoor, en Niek Derksen  
 Contact via: trainer@ltc-zutphen.nl 
 Indeling en opgave per periode: voorjaar (april-sept.) en najaar (okt.-maart) 
 Regiotraining/selectie: hiervoor word je benaderd door de trainers 
 Incasso voor lesgeld via ProTe-In 
 Let op: Trainingen en lidmaatschap zijn 2 afzonderlijke dingen. Je kunt geen lessen volgen 

zonder lid te zijn van LTC Zutphen 
 

3) Hoe zit het met lidmaatschap van LTC Zutphen? 
 Aanmelden kan op ieder moment via de website (onder Lid worden). Het formulier komt dan 

bij ledenadministratie@ltc-zutphen.nl (ledenadministrateur: Geo van Dijk.  (Contributie is in 
het aanmeldingsjaar jaar afhankelijk van het aantal resterende maanden: vanaf aanmelding 
in april geldt 10% korting per maand) 

 Opzeggingen alleen schriftelijk per kalenderjaar – vóór 1 december van het lopende jaar per 
e-mail aan ledenadministratie@ltc-zutphen.nl 

 KNLTB lidmaatschap (incl. KNLTB Bondsnr./ledenpas) per kalenderjaar 
 Kosten Pupil (leeftijd 5-9 jaar): € 56. Met ingang van 1 januari van het jaar waarin pupillen de 

leeftijd van 10 jaar bereiken, worden ze juniorlid 
 Kosten Junior (leeftijd 10-17 jaar): € 110. Met ingang van 1 januari van het jaar waarin 

junioren de leeftijd van 18 jaar bereiken, worden ze seniorlid 
 Incasso voor contributie via betaalverzoek van ClubCollect. Contributie kan worden betaald 

via IDeal of per bankincasso. 
 

4) Hoe zit het met competitie spelen? 
 2x per jaar jeugdcompetitie (voorjaar en najaar – 2x 7 zondagen). Na opgave word je in een 

team ingedeeld door de jeugdcommissie in samenspraak met de trainers, waarbij gekeken 
wordt naar leeftijd en niveau  

 Per team fungeert een ouder als teamcaptain (coördinator en aanspreekpunt voor zaken 
rondom de competitie) 

 Van alle ouders verwachten wij hulp bij o.a. rijden/begeleiding en bardienst bij 
thuiswedstrijden 

 Iedere categorie (Rood/Oranje/Groen/Geel) speelt met deze kleur bal (zoals in de trainingen) 
en heeft een eigen puntentelling en baanindeling. Rood begint heel spelenderwijs en zo bouwt 
het langzaam op: https://tenniskids.nl/over-tenniskids/blauw-rood-oranje-en-groen 



   
 Aanmelden via: jeugdcompetitie@ltc-zutphen.nlc (coördinator Cyril Onstenk) 

 
5) Hoe gaat het op en om ons tennispark en in ons clubhuis? 

 Wij maken gebruik van het digitale afhangbord (dit hangt binnen bij de kleedkamers). Zie ook 
het baanreglement op onze website. KNLTB-ledenpas is nodig! 

 Wij willen graag een rookvrij park zijn. Zeker als de jeugd speelt 
 Fietsen graag bij de oefenmuur neerzetten en niet voor het terras 
 Wij hebben geen vaste bardiensten. Als er jeugdcompetitie is, doen de ouders bardienst. 
 Je kunt tegen betaling van borg een sleutel ontvangen van het park en de kleedkamers: 

secretaris@ltc-zutphen.nl 
 

6) Welke jeugdactiviteiten zijn er? 
 Tenniskids on Sundays – aangekondigde zondagochtenden voor jeugd die nog geen 

competitie speelt maar daar wel mee gaat beginnen en zo wegwijs wordt gemaakt  
 Leeuweriktoernooi – jaarlijks open jeugdtoernooi in het 1e weekend van september 
 Open dagen in het  voorjaar en najaar (vriendjes/vriendinnetjes) 
 Pizza-avonden 
 Tenniskamp in de zomervakantie (georganiseerd door ProTe-In), ook dagdelen mogelijk 
 Hou de jeugdkalender in de gaten! 
 Gezelligheid in het clubhuis na de trainingen met o.a. de voetbaltafel 
 Jeugdraad (12+): Jort Aldershof, Arthur Coops, Koen Dings en Oscar Vrolijk. Geef je leuke 

ideeën voor de jeugd aan hen door! 
 

7) Hoe zit het met vrijwilligerswerk  en  commissies? 
Voor verschillende jeugdactiviteiten doen wij graag een appèl op de betrokkenheid van ouders bij de 
sport van hun kind. Het is fijn als (kleine en grotere) taken verdeeld kunnen worden onder alle ouders.  
Er is altijd iets wat past. Het is hierbij overigens geen probleem als je de spelregels van de tennissport 
misschien nog  niet zo goed kent. Zie ook vacatures onder Jeugdcommissie.  
 
8) Tennis bij LTC Zutphen: Dat doen wij zo! 

1. Winnen is leuk! Maar tennissen is nog leuker! 
2. Mijn ouders klappen bij een mooie bal, ook als de tegenstander deze slaat. 
3. Schelden op de baan? Dat doen we niet. 
4. Het bankje is voor mij om uit te rusten, niet voor mijn ouders 
5. Mijn racket? Die houd ik gewoon vast! 
6. Mijn ouders drinken koffie met de ouders van de tegenstander, gewoon gezellig! 
7. Ik win mijn wedstrijd eerlijk, niet doordat ik vals speel. 
8. Tactische aanwijzingen? Die krijg ik tijdens de training. 
9. Als ik een bal fout sla ben ik zelf teleurgesteld. Dat hoef ik niet ook van de zijlijn te horen. 
10. Ik vind het erg leuk dat mijn ouders komen kijken! 
 

9)  Jeugdcommissie 2019 : 
 Eline Coops-Franck - Voorzitter Jeugdcommissie/bestuur (coördinator rood/oranje) 
 Berthold Breman - Technische commissie/bestuur 
 Cyril Onstenk - Coördinator Jeugdcompetitie groen/geel  
 Erik Wegh - Evenementen/ jeugdtoernooi/VTL Jeugd coördinator rood/oranje 
 Martin Heeling – Organisatie Leeuweriktoernooi 
 Vacature - Coördinator Jeugdcompetitie rood/oranje 



   
 Vacature - Organisatie jeugdactiviteiten    

                  Zutphen, juli 2020 


