
 

 

 

 

 

 

 

Infoboekje jeugd 2020, alles wat jij moet weten om 

een fantastisch tennisjaar bij Sla Raak te hebben!   
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Hallo tennissers! 
 
Allereerst willen wij alle nieuwe leden van harte welkom heten bij Tennisvereniging 
Sla Raak Oisterwijk en veel succes en plezier toewensen in jullie eerste seizoen.  
 
In dit informatieboekje staat wat er allemaal voor jullie georganiseerd wordt. Er staan 
handige en nuttige tips in, algemene tennis informatie, belangrijke telefoonnummers, 
data voor de toernooitjes en jeugdactiviteiten die in 2020 georganiseerd worden en 
natuurlijk informatie over de competitie. Voor de tennissers die al een tijdje meelopen 
bij Sla Raak is dit infoboekje dus ook heel makkelijk.  
 
Onze tip: Bewaar dit boekje goed!!!  
 
 
 
 
Naast dit infoboekje, vind je informatie op het 
jeugdbord aan het hek van baan 5, op de website 
ww.slaraak.nl/jeugd/ en ontvang je (of je ouders) 
regelmatig e-mails van de jeugdcommissie als herinnering voor het inschrijven voor de 
toernooien en activiteiten. En volg ons op Instagram @slaraakjeugd en Facebook Sla 
Raak Oisterwijk. 
 
 
Zo zie je: we doen er alles aan om je zo goed mogelijk te informeren over alle 
activiteiten die wij organiseren.  
Het enige dat je moet doen is je tijdig opgeven ☺ 
 
 
Heb je tips, een leuk idee of zin om mee te organiseren dan ben je van harte welkom. 
Mail naar jeugd@slaraak.nl of spreek een lid van de jeugdcommissie aan en we 
luisteren naar je. 
 
 

  

mailto:jeugd@slaraak.nl
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Wie zit er in de jeugdcommissie van Sla Raak Oisterwijk? 
 
Maike Wouters (voorzitter) 
Geert Jan Vollenbronck 
Jill van Rooij 
Anouk Wittens 
Sonia Luengo  
Peggie van der Horst 
Maikel Smulders 
Floris Kwaks 
Frank Nabbe 
 
Contactgegevens: 
Mailadres jeugdcommissie:jeugd@slaraak.nl 
Paviljoen Sla Raak, Moergestelseweg 32b, Tel: 013-5216659  
Ledenadm.:ledenadministratie@slaraak.nl 
 

Wij zijn altijd op zoek naar hulpouders 

Vindt je vader of moeder  het leuk om te organiseren en/of hand en spandiensten te 

verrichten tijdens jeugdactiviteiten? Dan zijn wij, de jeugdcommissie van Sla Raak 

heel erg blij met hun hulp. Ze kunnen een mailtje sturen naar jeugd@slaraak.nl of 

een lid van de jeugdcommissie benaderen. 

 

mailto:jeugd@slaraak.nl
mailto:ledenadministratie@slaraak.nl
mailto:jeugd@slaraak.nl
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NIEUW BIJ SLA RAAK 

PADEL!!! Er zijn voldoende leenrackets 

achter de bar dus ook de jeugd kan Padel 

spelen. Zoek maar eens filmpjes op youtube op 

en kom het proberen. 

 
Aan het hek bij Baan 5 hangt het 

Jeugdbord, daar vind je ook veel informatie 

voor de jeugd. Houd het bord in de gaten. 

Wil je graag zelf iets in het bord ophangen 

dan mail naarjeugd@slaraak.nl en laat het 

ons weten. 

Heb je een leuk idee voor de jeugd van Sla 

Raak, het mag ook iets anders zijn dan 

tennis, of wil je iets organiseren? Laat het 

weten via jeugd@slaraak.nl  

mailto:jeugd@slaraak.nl
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Trainingen 
 
Tennissen leer je niet vanzelf.  
 
Ons advies is dan ook om zo vaak mogelijk met vriendjes en vriendinnetjes te  
komen tennissen en om tennisles te nemen. Je zult zien dat je met hulp van onze  
trainers Brechtje en Fabian snel beter wordt. Daarnaast leer je in de training ook  
andere kinderen kennen om mee te tennissen 
 
Sla Raak heeft voor het geven van tennislessen voor haar leden een contract  
afgesloten met Tennisschool Gijs.   
Contactgegevens: 
slaraak@tennissschoolgijs.nl  
 
Brechtje Bruls 
06-53420345 
 
Fabian Sanchez 
06-45927480 
 
Namens Sla Raak is Maike Wouters, voorzitter Jeugdcommissie,  contactpersoon  
voor de jeugdtrainingen. Je kunt haar mailen via: vzjeugd@slaraak.nl 

 
Let op; je kunt alleen les volgen als je  lid bent van Sla Raak! 
  
Lessen De lessen worden zowel in het voorjaar/ zomer als najaar/ winter 
aangeboden. In totaal worden respectievelijk 17 lessen gegeven per periode 
gegeven. Een les duurt 60 minuten, waarvan 10 minuten inspeeltijd.  
 
Voor meer informatie over de lessen; zie het lesreglement op onze site 
www.slaraak.nl. en www.tennisschoolgijs.nl  
  

mailto:slaraak@tennissschoolgijs.nl
http://www.slaraak.nl/
http://www.tennisschoolgijs.nl/
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Gedragsregels op en rond de tennisbaan 
 
 
De kleding; 
Tenniskleding/sportkleding is verplicht. Tijdens 
wedstrijden en officiële toernooien draag je dus geen 
voetbalshirts. Als het heel erg warm is, houd je toch je 
shirt aan. Zorg voor goede tennisschoenen, geschikt voor 
kunstbanen. 
 
Je racket;  
Hoort in je hand. Al wil je er nog zo graag mee smijten of 
rammen, dat doe je dus niet. Tot 10 tellen of meer als dat 
nodig is en kijken hoe snel jij je spel weer kunt herstellen. 
Ook dat is een vorm van (over)winnen. 
 
Schelden en vloeken; 
Al ben je een keer heel boos op jezelf of op een ander, je gaat niet hardop schelden. 
Heb je een verschil van mening, vraag dan een LET. Dat betekent dat je vraagt om de 
actie even over te mogen doen. Geeft de tegenpartij die niet, dan accepteer je dat en 
speel je door. Sportief gedrag wordt verwacht. Het is voor je partner, je tegenstander 
en voor jezelf veel leuker om gewoon gezellig te blijven tennissen. Niets is zo vervelend 
en storend als er op de baan naast je gevloekt wordt of als er lange discussies zijn of 
een bal wel of niet uit is.  
 
Het net; 
Daar loop je omheen en spring je niet overheen. Ook leun en sla je er niet op.  
 
Rommel; 
Heb je iets gedronken tijdens het tennisspel, gooi lege flesjes, papiertjes e.d. in de 
prullenbak. 
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Het afhangen; 

Als je vrij gaat tennissen dan moet je een tennisbaan “afhangen”. Dat doe je in de hal 
van het tennispaviljoen. Je haalt je tennispas door de sleuf en het digitale 
afhangsysteem wijs je een baan toe. Zorg dus dat je altijd je KNLTB tennispasje bij je 
hebt. Als je op de baan wilt, hang je tegelijkertijd met de andere spelers af. Het digitale 
JIBA-bord leest jullie pasjes en geeft aan op welke baan jullie kunnen tennissen en tot 
hoe laat. Voor een enkel spel kun  je een half uur afhangen en voor een dubbel spel 
kun je een uur spelen.  
Hoe het digitale afhangbord werkt kun je lezen op http://www.jiba-
afhangbord.nl/handleiding/#1.  
 
Bij bliksem; 
Ga zo snel mogelijk van de baan af. Denk niet mij overkomt niets !!! 
 
De baan; 
Op de kunstgrasbanen mag niet gespeeld 
worden als er sneeuw op ligt, als de 
temperatuur lager is dan 10 graden onder nul 
en als het ijs in/op de baan begint op te 
dooien (bovenlaag van de baan is al ontdooid 
maar de onderlaag is nog bevroren) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KNLTB-pasje; 
Waar heb je allemaal je pasje voor nodig en wat kun je er allemaal mee doen; 

- Als je vrij gaat tennissen heb je je pasje nodig om af te hangen. Als je gaat 
singelen mag je een half uur op de tennisbaan en als je gaat dubbelen mag je 
voor een uur afhangen. Elke speler hangt af via het digitaal afhangsysteem. 

- Als je competitie speelt moet je altijd je pasje meenemen, anders kun je geen 
wedstrijd spelen. 

- Je kunt het saldo opwaarderen en met je pasje aan de bar betalen 

http://www.jiba-afhangbord.nl/handleiding/
http://www.jiba-afhangbord.nl/handleiding/
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Welke activiteiten worden er georganiseerd en wanneer: 
 

22 maart  Kick Off voor álle voorjaarscompetitie teams 
 

Maart, april, 
mei en juni 

Tenniskids voorjaarscompetitie 
 

10x per jaar Smash It I 
 

1-14-juni  Jeugdclubkampioenschappen rood/oranje/groen/geel 
 

Datum nog 
niet bekend 

GOT Junior  
 

20 -30 aug  Herberg van Boxtel toernooi ( 15+ singel, 17+ dubbels) 
 

September en 
oktober 

Tenniskids najaarscompetitie  

8 nov. Jong/belegen toernooi 
 

Datum volgt 
later  

Indoor tennistoernooi 
 

 
 

Open dag Kick-Off voorjaarscompetitie 
 

Op zondagmiddag  maart 20 is het de aftrap voor alle competitieteams. Bij de 
meesten van jullie moet het tennis gevoel er aan het begin van het tennisseizoen 
weer in komen, wat tijdens deze dag zeker zal lukken.  
 
Deze dag is zeker ook voor onze nieuwe jeugdleden! Kom gezellig naar de club om 
een partijtje tennis te spelen. De trainers zijn aanwezig en maken voor alle kinderen 
een leuke indeling. Dus aarzel niet, en kom naar de club! 
Je hoeft je niet in te schrijven. 
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Smash It zijn 1 dag toernooitjes 

Dit jaar organiseert de jeugdcommissie van Sla Raak 10 gezellige middagen voor alle 
jeugd. 

Wat houdt zo’n middag in: je moet denken aan een gezellig potje tennis met 
meerdere wedstrijdjes met je leeftijdsgenoten in aanwezigheid van de trainers.       

Data:  woensdag 29 januari, 19 februari, 25 maart, 15 april, 27 mei, 24 juni,  

           30 september, 28 oktober, 25 november en 16 december. 

Tijd: 14.00-16.00 uur  

Kosten: gratis (incl. ranja en iets lekkers)  

Gewoon gezellig allemaal komen dan maken we er een feestje van! 
 

 
Clubkampioenschappen 

 
Ook dit jaar worden er clubkampioenschappen georganiseerd voor de jeugd- leden. 
Van maandag 1juni t/m zondag 14 juni 2020. Er zal moeten worden ingeschreven via 
de website www.toernooi.nl .  
 
Net als vorig jaar zullen we op sterkte spelen en 
daarom tellen je partijen NIET mee voor je KNLTB 
rating (DSS).   
 
Op woensdagmiddag spelen we de wedstrijden Rood 
en Oranje.  Selectiespelers zijn verplicht om deel te 
nemen aan het enkelspel. Hiervoor dienen ze zelf in 
te schrijven. 
 
De aanvang van de wedstrijden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is vanaf 
16:00 uur tot 19:45 uur. Op woensdagen van 13:30 uur tot 19:45 uur en in het 
weekend vanaf 10:00 uur. Als je op de middelbare school zit en 16.00 uur niet haalt 
dan dien je dat als verhindering op te geven! 
Iedere speler wordt minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd verwacht. 
Elke deelnemer die zonder bericht niet komt opdagen, geeft automatisch een Walk-
over. Bij aanvang van het toernooi kun je op www.toernooi.nl zien wanneer je moet 
spelen. Je ontvangt vooraf een e-mail met je eerste speeldag.  
 

http://www.toernooi.nl/
http://www.toernooi.nl/
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Op de finalemiddag/avond moet je kunnen spelen! Afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen worden de finales op woensdag- en/of op donderdagmiddag/ avond 
gespeeld. 
 
Net als vorig jaar zullen we ons best doen om er een geweldig toernooi van te maken 
met elke dag weer een lekkere verrassing  
 
!! Verzoek aan de ouders !! 
Zonder hulp van de ouders kunnen we dit evenement niet tot een succes maken. 
Geef je dus op om een tafeldienst te draaien. Je hoeft tijdens een tafeldienst alleen 
maar te zorgen dat de kinderen die spelen ballen krijgen, een baan toewijzen en de 
uitslag noteren. Het is dus niet moeilijk maar wel belangrijk om te doen! Een 
tafeldienst duurt 2 à 3 uurtjes. Je kunt je opgeven voor een tafeldienst door een e-
mail te sturen naar jeugdtoernooi@slaraak.nl   

 
 
 

 Groot Oisterwijk Toernooi voor de jeugd 
 
De afgelopen jaren hebben Teco, TV Haaren en Sla Raak een gezamenlijke tennis 
event  georganiseerd voor alle jeugd die tennist op driekwart of heel veld (oranje, 

groen en geel spelers). De datum waarop dit jaar 
gespeeld gaat worden is nog niet bekend. De dag 
wordt afgesloten met een barbeque of pizza avond. 
We zorgen ook voor leuke muziek de hele dag door.  
 
De wedstrijden zullen worden ingedeeld. We husselen 
alles door elkaar waardoor alle clubs zowel met als 
tegen elkaar spelen!  
 
Dit jaar spelen we op de banen van TV Haaren. 
 

 
 
  

mailto:jeugdtoernooi@slaraak.nl
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Competitie: Tenniskids Rood & Oranje & Groen 

 

De World Tour is de competitie voor kinderen in de 
leeftijd van 5 t/m 12 jaar in de categorieën Rood, 
Oranje en Groen. Groen speelt met een Sla Raak 
team tegen een team van de tegenstander. Bij Rood 
en Oranje wordt er gemixt tussen spelertjes van Sla 
Raak en bezoekende verenigingen. 

 

 

Rood 

In Tenniskids rood maken kinderen t/m 7 jaar kennis met het tennisspel. Ze leren de 
basisvaardigheden op het gebied van bewegen en coördinatie.  

Kinderen van 8 en 9 jaar mogen kiezen of ze in rood of oranje willen spelen. Ze 
maken kennis met leuke activiteiten en spelen korte wedstrijden in de Tenniskids 
competitie: de World Tour Rood. Er wordt gespeeld met een zachte rode bal op een 
minibaan (6x12 meter). Het racket is tussen de 43 en 56 cm. 

Oranje 

In de volgende fase van Tenniskids wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling. De 
kinderen (8 t/m 11 jaar) 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 (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 World Tour Oranje. 

Groen 

Dit is de laatste fase in de voorbereiding op ‘hele baan’ tennis. De kinderen zijn 10-
11-12 jaar. Kinderen in deze leeftijd zijn groter en in staat om de hele baan te 
bestrijken. Technieken, tactieken en atletische vaardigheden worden 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. Er wordt gespeeld met een langzame groene bal die 
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geschikt is voor tennis op een hele baan en met een racket dat tussen de 63,5 en 68 
cm lang is. 

Speeldata Tenniskids voor Rood en Oranje competitie 2020 

Voorjaar                                  Najaar  

Zondag 29 maart 2020                 Zondag 6 september 2020 

Zondag 05 april 2020              Zondag 13 september 2020  

Maandag 13 april 2020 (2e paasdag) Zondag 20 september 2020 

Zondag 19 april 2020        Zondag 27 september 2020 

Zondag 17 mei 2020        Zondag 4 oktober 2020 

Zondag 24 mei 2020      

Maandag 01 juni 2020 (2e pinksterdag)      

Zondag 7 juni 2020  

Data Tenniskids Feest 2020 nog niet bekend.     

Team rood 1 
 

Reeve Bekkers 
Mathis Groeneweg 

Rubin Smeltink 
Philippe Cock 

Noah Heijkants 
Benjamin van Kuijk 

Team rood 2 
 

Amy Kortooms 
Vive Jolie Brans 

Dora Groeneweg 
Valentine Vredebregt 

Team Oranje 1 
 

Mats Peerbooms 
Tijn de Graaf 
Philip Baars 

Pieter Kuhlmann 
Milan Stekelenburg 
Hidde van der Horst 

 

Team Oranje 2 
 

Aaron van Kuijk 
Tygo de Ruiter 

Jelle Brzozowski 
Yannick de Cock 
Sibe van Eeden 

Bram van Poppel 
Thomas Vermeer 

Team Oranje 3 
 

Josephine Drent 
Sanne Gielens 

Evi Hamel 
Evie van de Sande 
Fiene Klinckenberg 
Pleun Verhoeven 

 

Team Oranje 4 
 

Charlotte Arntz 
Linde van Dongen 

Lotte Klijn 
Evi Verhoeven 
Nova Bekkers 

Sofie van Dongen 
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Speeldata Tenniskids voor Groene competitie 2020 

Voorjaar    Najaar 

Zondag 5 april 2020   Zondag 6 september 2020 

Maandag  13 april 2020 (2e paasdag) Zondag 13 september 2020 

Zondag 19 april 2020    Zondag 20 september 2020 

Zondag  10 mei 2020   Zondag 27 september 2020 

Zondag 17 mei 2020   Zondag 4 oktober 2020 

Zondag 24 mei 2020   Zondag 11 oktober 2020 

Maandag  1 juni 2020 (1e pinksterdag) Zondag 18 oktober 2020 

Team Groen 1 
 

Mats van der Heijden 
Gijs Verstijnen 
Lukas de Graaf 

Brent van Ierlant 
Loek wervelman 

Emmy Rovers 

Team Groen 2 
 

Mijntje van Homelen 
Mijntje Michiels 

Rozemerijn van Meurs 
Emma Nabbe 

Lynn Dijkkamp 
 

Team Groen 3 
 

Tobias Baars 
Julie Kleppe 

Jill Neufeglise 
Flore Slikker 

Benjamin Vredebregt 

Team Groen 4 
 

Dennis van Nistelrooij 
Jonas van Nunen 

Max Klijn 
Casper Sanderse 

Teun Welsing 
Mats Rovers 
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Team Groen 5 
 

Charlotte Bouman 
Guusje Steentjes 
Meike Lunenberg 

Fiene van Homelen 
Hanna Zeeman 

 

Team Groen 6 
 

Luwe Boons 
Jesse Stekelenburg 

Tom de Leeuw 
Noud Emmen 

Guus van Poppel 

Team Groen 7 
 

Michel Hermans 
Milan van Ingen 

Mathijn van Kuijk 
Christophe Mourillon 

Lucas Daniels 
 

Team Groen 8 
 

Jort Massuger 
Juuls Opstals 

Madelief Brans 
Guillaume Smits 
Willem Germans 
Alicia van Veggel 

 

 

Bij Tenniskids competitie  speel je net als bij de reguliere competitie “uit” en “thuis” 

wedstrijden onder begeleiding van een coach.  Bij een “uit” wedstrijd moeten er ook 

ouders bereid zijn om te rijden. Voor oranje en rood geldt dat Maikel Smulders de 

tenniskids functionaris is en Maikel zal op de zondagochtenden bij Sla Raak aanwezig 

zijn.  

 

Iedereen kan met de Tenniskids meedoen, ook als je pas net begonnen bent met 

tennissen. Dus twijfel niet en doe gezellig mee! 
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Competitie op zondag oudere jeugd (geel) 
 

Zowel in het voorjaar als in de winter kunnen 
jeugdleden aan de tenniscompetitie deelnemen.  
Competitietennis houdt in dat je met een team van 
minimaal 4 spelers een hele middag een aantal 
wedstrijden speelt tegen andere verenigingen onder 
begeleiding van een coach. Hierbij wordt zowel 
“thuis” als “uit” gespeeld.  
 

Er moeten ook altijd ouders bereid zijn te rijden. Je moet zelf wedstrijden kunnen 
spelen, best fanatiek zijn en natuurlijk kijk je naar de wedstrijden van je 
teamgenoten. 
 
De Speeldata Voorjaarscompetitie 2020;   zondag 5 april,  maandag 13 april (2e 
paasdag), zondag 19 april, zondag 26 april, zondag 10 mei, zondag 17 mei en zondag 
24 mei. ( opties inhaaldata 3 mei, 21 mei (hemelvaart), 30 mei en 1 juni (2e 
pinksterdag)) 
 
De speeldata Najaarscompetitie 2020; zondag 13 september, zondag 20 september, 
zondag 27 september, zondag 4 oktober, zondag 11 oktober, zondag 18 oktober, 
zondag 25 oktober, 
 
Het zijn dus 7 speeldagen, we moeten er  vanuit kunnen gaan dat je op (bijna) alle 7 
speeldagen kunt tennissen. 
 
Iedereen moet individueel inschrijven. De JC stelt, in overleg met de hoofdtrainer, de 
teams vast uitgaande van alle inschrijvingen en afhankelijk van de afzonderlijke 
speelsterkte van de teams. Uiteraard houden we rekening met de huidige teams en 
natuurlijk mag je al wel wat spelers zoeken om een team mee te maken, maar die 
moeten zich wel zelf inschrijven.  
 
Het inschrijfformulier wordt op www.slaraak.nl gezet en daarop kun je aangeven met 
wie je graag in een team zou willen spelen. Maar zoals hierboven al is aangegeven 
bepalen wij, Jeugdcommissie en trainer, wie er in welk team speelt.  
 
We proberen zoveel mogelijk teams in te schrijven en streven er naar om iedereen 
die zich aanmeldt ook in te delen. Een 100% garantie kunnen we uiteraard niet 
geven.  

http://www.slaraak.nl/
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Teams Tenniskids Gele competitie voorjaar 2020  

SRO 1 J17 1e klasse 
 

Reijer Koudenburg 
Jori Pijnenburg 

Quinten Beerepoot 
Lucas van der Wegen 

Kiet Knibbeler 
Daan de Kort 

Senne van der Steen 
 

SRO 2 J17 2e klasse 
 

Stijn van de Ven 
Stef van Kasteren 
Storm van Reusel 

Thijs de Kort 
Thijs Verbakel 
Guus Welsing 

 

SRO 3 J17 2e klasse 
 

Luuk Slikker 
Max van Geel 

Raul van Veggel 
Levi van Triet 

SRO 1 G17 2e klasse 
 

Giel Drijvers 
Nimke Michiels 

Lotte Nabbe 
Mathijs Zeeman 

 
 

SRO 1 M14 3e klasse 
 

Fleur van de Wiel 
Sophie Janssen 

Gwen van Gemert 
Lynn Dijkkamp 

 
 

SRO1 J14 2e klasse 
 

Julius van Dijk 
Sepp Beerens 
Tim de Weijer 
Koen Somers 

Raf van Ierlant 
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Jong Belegen 

Altijd al een keer met je moeder, opa of buurman een wedstrijdje willen spelen. Nou 

dat kan tijdens het Jong/Belegen toernooi op 8 november 2020. 

Het Jong/belegen is een gezelligheidstoernooi waar jong en oud aan deel kunnen 

nemen. Ieder jeugdlid kan hier aan meedoen, of je nu minior of junior bent. Maar je 

speelt niet alleen, het is de bedoeling dat je samen met een volwassene inschrijft. 

Het leeftijdsverschil moet minimaal 18 jaar zijn.  

Dus nodig je vader, moeder, opa, oma, buurman, buurvrouw, oom, tante of wie dan 

ook maar uit om samen met jou op deze zondag een paar wedstrijdjes te spelen. 

Winnen is leuk maar het gaat vooral om het plezier en de sportiviteit.   

 

Indoor tennisevent 

December 2018 zijn we gestart met het eerste SRO Indoor tennis event op de indoor 

tennisbanen van Ill Cuore te Moergestel en het was een groot succes. Samen 

tennissen, lunchen en een spelletje Yathzee of een potje kaarten tijdens de 

wedstrijden door. Jullie waren super enthousiast! Een sportief begin van het nieuwe 

jaar! 

Voor veel kinderen is het een eerste kennismaking met tennissen op een binnenbaan 

en dat is heel anders dan buiten. Het enthousiasme spatte er van af en dit jaar gaan 

we er tijdens de kerstvakantie weer een leuk event van maken. De datum is nog niet 

bekend maar daarvan brengen we je later op de hoogte.  
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Tennis alles in 1 voor de jeugd van 12 jaar en jonger! 

De jeugd staat bij Sla Raak voorop en daarom investeren we in de jeugd.  Je hebt 

geen tennisles maar je zit op tennis! Bij Sla Raak ben je lid van de club, speel je 

competitie en doe je mee aan de jeugd clubkampioenschappen.  

Daarom gaan we vanaf september 2020 starten met het all-in pakket voor de jeugd 

tot 12 jaar!  

Om het makkelijk te maken hoef je niet meer in te schrijven maar doe je automatisch 

overal aan mee. Met het nieuwe all-in lidmaatschap krijg je zomer- en winter 

training, maak je deel uit van een competitieteam van je eigen niveau en doe je 

automatisch mee met de jeugd clubkampioenschappen die we organiseren . Want 

als iedereen meedoet wordt het leuker.  

Om jeugd te stimuleren om voor het TOP pakket te kiezen is het maandbedrag extra 

aantrekkelijk gemaakt. Meer informatie over wat, hoe en wanneer volgt snel. 

All-In tm 12 jaar BASIS TOP 

Lidmaatschap X X 

Competitie voor- 

en najaar  

X X 

Training zomer en 

winter (34 weken) 

 X 

Activiteiten  X 

T’-shirt  X 

Subsidie SRO  X 

Kosten per maand € 10,- € 20,- 
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Speelpas jeugd 

Tijdens de 1e les van het voor- en najaar seizoen wordt de speelpas uitgedeeld ( = 

niet je lidmaatschapspas).  

Het doel van de speelpas is de jeugdspelers van Sla Raak te stimuleren om naast de 

tennisles vrij te gaan spelen. Zo kan wat je tijdens de les geleerd hebt nog even goed 

geoefend worden en het is natuurlijk gewoon heel leuk om met een vriendje of 

vriendinnetje lekker te gaan tennissen! 

Het gespeelde wedstrijdje schrijf je op je pas. Per dag mogen er maximaal 2 

wedstrijdjes worden afgeschreven. De gespeelde wedstrijdjes laat je aftekenen door 

Fabian of Brechtje. Is je speelpas helemaal vol dan kan je in het clubhuis een gratis 

ijsje gaan halen. De volle speelpas lever je in bij een van de trainers en dan krijg je 

een nieuwe pas. 

De 3 jeugdleden die gedurende het seizoen de meeste volle passen hebben 

ingeleverd krijgen een mooie prijs! 
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Jeugdleague 

Vanaf september gaan we van start met de jeugdleague. Dit is een soort 

laddercompetitie voor de jeugdleden. Omdat in het najaar en de winterperiode niet 

veel jeugdtoernooien door de KNLTB worden georganiseerd is de jeugdleague een 

goede manier om toch wedstrijdjes te blijven spelen en je zo eventueel goed voor te 

kunnen bereiden op de Najaarscompetitie.  

Als het je leuk lijkt om mee te doen, meld je je aan bij je trainer. Brechtje zal dan per 

niveau verschillende poule-indelingen maken. Het zijn poules van 2 of 3 spelers. De 

winnaar van de poule gaat de volgende ronde een poule omhoog en de verliezer van 

de poule gaat een poule naar beneden. Zo kan je je gedurende het seizoen omhoog 

proberen te spelen.   

De deelnemers maken zelf een afspraak om het wedstrijdje te spelen op een door 

hun gekozen tijdstip. De poule moet binnen 2 weken gespeeld zijn, zijn de 2 weken 

verstreken dan wordt er een nieuwe indeling gemaakt. Deelname is geheel 

vrijblijvend en mocht je eens een maand niet kunnen spelen dan kan je je altijd 

afmelden en weer opnieuw aanmelden.  
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Schooltennis 

Sla Raak heeft goede contacten met de basisscholen in Oisterwijk. Hiermee is de 

afspraak gemaakt dat voor sommige klassen de mogelijkheid er is om tijdens de 

reguliere gymlessen een tennisles te volgen. 

We komen naar de school zelf toe op in de gymlokalen een tennisles te geven maar 

het is ook mogelijk om met de gehele klas naar Sla Raak te komen en daar kennis te 

maken met de “echte” tennissfeer en op de tennisbaan een les te volgen. 

In de weken 14, 15 en 16 zal het schooltennis op nog nader te bepalen dagen en 

tijden gegeven worden. De scholen en leerlingen krijgen tijdig bericht hierover. 

 

Maak kennis met tennis 

Wil je eens proberen of de leukste sport van de wereld iets voor jou is? Kom dan naar 

de maak kennis met tennislessen. Gedurende het hele jaar worden er op 

verschillende dagen en tijden proeflessen gegeven. Mocht je na de 3 proeflessen het 

zo leuk vinden en graag verder willen lessen dan stroom je tijdens het seizoen in en 

maken we een leuk lesgroepje voor je! 

Wij zorgen voor rackets, ballen enz. Het enige wat we van jou verwachten is 

sportkleding, sportschoenen en een zonnig humeur! Meer info is op te vragen via 

vzjeugd@slaraak.nl 
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Zo dat is een boekje vol met heel veel informatie!!  

Geen zorgen, je hoeft niet alles te onthouden, het boekje is ook terug te vinden op 
de jeugdpagina van onze website www.slaraak.nl/jeugd/ .   
 
Laat dit boekje zeker ook door je ouders lezen en kijk regelmatig op onze website, 
het jeugdbord bij baan 5 of op insta en facebook om op de hoogte te blijven.   
 

TV Sla Raak wenst je een heel fijn en plezierig seizoen toe !! 
 
 

 

http://www.slaraak.nl/

