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Commissie samenstelling:

Alide Jansen - Topspin jeugdtoernooi
Eppo Janssen - Competitieleider jeugd, Topspin jeugdtoernooi,

  (jeugd)clubkampioenschappen, oliebollentoernooi
Francis Dunselman - Laddercompetitie, Glow-in-the-Dark

Jaap van Velzen - Algemene ondersteuning, fotografie, oliebollenbakker
Martine de Wit - Glow-in-the-Dark, Kerstgala, Evenementen geel
Mayette Tenthoff - Tenniskamp, schooltennis, coördinator competitie rood & oranje,

  algemene ondersteuning

Niels Drost - Topspin jeugdtoernooi, coördinator competitie geel & groen,
Remmy Drost - Voorzitter, Topspin jeugdtoernooi, Grote Club actie,

  contact driehoek trainers-JCIE-TC-bestuur
Yalcin Karacadal - Pepernotencircuit, tenniskamp, laddercompetitie

Jeugdactiviteiten in 2021
Wederom was 2021 een mager jaar qua tennisactiviteiten. Er stonden een heleboel leuke dingen in
de planning, maar vanwege COVID-19 konden veel activiteiten niet doorgaan. Met in acht neming
van de gestelde regels, hebben we geprobeerd onze jeugdleden zo optimaal mogelijk aan het spelen
te houden en leuke dingen te doen in clubverband.

Oliebollentoernooi/ januari 2021

Afgelast

Schooltennis/ maart 2021
I.s.m. de gymdocenten van 3 lagere scholen (De Golfbreker, De Watermolen en De Zoeker)
organiseren D&W met de JCIE jaarlijks het schooltennis.  Helaas is ook dit jaar het schooltennis
niet mogelijk geweest i.v.m. de Corona beperkingen. Wel zijn er diverse inloopmogelijkheden
georganiseerd door D&W om nieuwe leden te werven.

Voorjaarscompetitie 2021 (rood, oranje, groen, geel)
Afgelast.
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TVW Jeugdkamp/ juni 2021
Afgelast
Omdat slapen op de club geen optie was dit jaar hebben we als alternatief een kampdag
georganiseerd op 3 juli.
Iets minder memorabel voor de jeugdherinneringen, maar het is wel een hele leuke dag geweest
voor kinderen en de begeleiding!

15e x open jeugdtoernooi; Kremers Topspin Junioren Toernooi 2021/ 28 juni – 4 juli
Afgelast

Clubkampioenschappen
Na de zomervakantie hebben we de clubkampioenschappen gespeeld in 1,5 week, voor de senioren
en de junioren in dezelfde periode.
Totaal (senioren & junioren) hebben er 115 deelnemers meegedaan over 33 onderdelen (excl rood
& oranje).
Hieronder de jeugdwinnaars van 2021:

Junioren JE 11-17:  #1 Finn Swidde #2 Joén Suni Melgar

Junioren ME 11-17:  #1 Alyssa Visser #2 Fiene Meijer
Junioren JD 11-17:  #1 Stijn Schöbel/ Finn Swidde #2 Maarten Richards/ Robin de Wit

Junioren MD 11-17:  #1 Mare Janssen/ Alyssa Visser #2 Indi Hunter/ Maud van Someren
Groen enkel: #1 Birk Kremers #2 Amy Hunter

Groen dubbel: #1 Birk Kremers/Julius de Vries #2 Amy Hunter/ Annika Swidde
Oranje: #1 Mika Betram & Laurie Meijer  #2 Julian de Vries

Rood: #1 Lauren de Vries #2 alle andere deelnemers

Najaarscompetitie 2021 (rood, oranje, groen, geel)
Met beperkte mogelijkheden rondom publiek en de kantineopening heeft deze competitie
plaatsgevonden in 2021.
Er deden 8 teams; in geel, groen en oranje. Helaas geen animo in rood om competitie te spelen.

Grote Club Actie 2021
TVW heeft ook weer meegedaan met de Grote Club actie in 2021. Onze jeugdleden hebben dit
jaar 203 klanten gevonden die gezamenlijk 475 loten hebben gekocht. Dit heeft de club 1115,40
euro opgeleverd. Deze inkomsten worden gebruikt voor de financiering van jeugdactiviteiten o.a.
de jeugdcompetitie.
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Glow-in-the-Dark feest (alle jeugd)/ 6 November 2021
We hebben dit jaar het Halloween/ herfstfeest anders aangevlogen. Met behulp van sponsoren
hebben we een Glow-in-the-Dark tennis party georganiseerd voor de jeugd. De animo was
overweldigend. Helaas is het buitenevenement rond 20.00 uur stilgelegd vanwege zware regenval,
maar het feest ging binnen verder.

Pepernotentoernooi (rood, oranje) / 26 november 2021
Ook het Pepernotentoernooi heeft last gehad van slecht weer op de geplande datum. Ook hier
hebben we weer kunnen improviseren en het evenement verplaatst naar later. Nog steeds fris en
onaangenaam weer, maar binnen en buiten gezellig in Sinterklaassfeer sportief getennist en
spelletjes gedaan.

Kerstgala (groen, geel) / 18 december 2021
Afgelast i.v.m. lock-down maatregelen die ingingen per 10 december.
Als alternatieve voor deze groep hebben we in de kerstvakantie alsnog een (buiten) tennisactiviteit
georganiseerd. Maar voor komend jaar gaan we proberen op sjiek te gaan.

Vooruitkijkend naar 2022
Het blijft goed gaan met de TVW-jeugd. We zijn nog steeds een van de weinige clubs met de veel
jeugdleden in de Zaanstreek. Daar zijn we trots op en blijven we hard aan werken.
Voor 2022 gaan met onze commissie op dezelfde voet door met het faciliteren van sportieve &
gezellige activiteiten.

Alle JCIE-leden bedankt voor jullie enthousiasme en inzet in dit bijzonder jaar!
D&W bedankt voor jullie ondersteuning aan onze activiteiten!
Ook voor de goede zorgen en begeleiding van onze kinderen in de periode dat ouders niet het park
op mochten.
Helaas heeft Niels Drost aangegeven de JCIE na 5 jaar vaarwel te zeggen. Wij willen hem enorm
bedanken voor zijn bijdragen binnen ons clubje vanaf 2017 tot nu, met name voor de organisatie
van de jeugdcompetitie en het open jeugdtoernooi.
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Jeugdactiviteiten agenda 2022

X 2-generatie oliebollentoernooi
23/01 Wintertennis

13/02 Wintertennis
06/03 Wintertennis

14-18/3 Schooltennis
apr-jun Voorjaarscompetitie

11-12/06 Tenniskamp
26/06-05/07 Kremers Topspin Junioren Toernooi/ groen + geel

26/06 Kremers Topspin Toppertjes Toernooi/ rood + oranje
30/08 – 04/09 Clubkampioenschappen/ jeugd & senioren

sept/ okt Najaarscompetitie
sept Grote Club Actie 2022

nov Tennisfeest of -activiteit / groen + geel
25/11 Pepernoten toernooi/ rood + oranje

17/12 Kerstgala
07/01 2-generatie Oliebollentoernooi


