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Samenstelling jeugdcommissie 

 

De jeugdcommissie van LTC Startbaan is jammer genoeg teruggelopen en bestaat nu uit 2 

leden. Ondanks dat we het afgelopen jaar hebben geprobeerd om meer mensen te 

enthousiasmeren voor de jeugdcommissie is dit tot op heden nog niet gelukt. De 

jeugdcommissie heeft het afgelopen jaar gemiddeld 1 x per maand vergaderd. Dit gebeurde 

face-to-face en telefonisch. De organisatie van de diverse evenementen en activiteiten is 

verdeeld onder helaas de weinig overgebleven leden van de jeugdcommissie. Daarnaast is er 

wel zo nu en dan hulp geweest van een aantal hulpouders.  

 

De jeugdcommissie bestond afgelopen jaar uit de volgende mensen:  

Maria Bellis 

Joost Hazes (voorzitter) 

 

Naast leden van de jeugdcommissie heeft een aantal vrijwilligers de organisatie van de 

verschillende competities op zich genomen. Het organiseren van de competities is ieder jaar 

weer een behoorlijke klus. De jeugdcommissie is daarom heel blij met de inzet van deze 

vrijwilligers. Hartelijk dank! 

Voorjaarscompetitie : Gaby van Poelgeest (Dit was haar laatste jaar, dus zijn opzoek naar 

iemand die het stokje gaat overnemen).   

Najaarscompetitie: Ellen Blom 

World Tour competitie: Maria Bellis 

Activiteitencommissie: Erwin Roorda 

 

Naast deze commissieleden hebben wij al jaren veel hulp van diverse jeugdleden bij 

toernooien en activiteiten die op de vereniging georganiseerd worden. Wij ervaren dit als zeer 

positief binnen de club en stimuleren dit zeker. 

 

Ontwikkelingen 

 

De jeugdcommissie is een klein clubje van enthousiaste mensen die breeddenkend zijn en 

graag nieuwe ideeën uit willen werken. Er wordt d.m.v. verschillende activiteiten geprobeerd 

om de splitsing binnen de vereniging tussen jeugd en senioren zo klein mogelijk te maken 

teneinde de doorstroming van jeugd naar de senioren zo goed mogelijk te begeleiden.  

Een voorbeeld van deze activiteiten is de introductie van de PartyMix, een interne competitie 

waarbij een jeugdlid met een seniorlid speelt, maar andere combinaties zijn ook mogelijk. De 

PartyMix was een groot succes. Uiteindelijk hebben er maar liefst 24 koppels meegedaan.  

 

Naast bovengenoemde activiteiten hebben we ook dit jaar weer besloten om de jeugd- en 

seniorenclubkampioenschappen tegelijk te laten plaatsvinden. Dit hebben we gedaan met als 

doel dat het overvloeien van de jeugd en de senioren meer geleidelijk verloopt. 

Ondanks de vele inspanningen van de jeugdcommissie is gebleken dat het animo van de jeugd 

om deel te nemen aan activiteiten georganiseerd binnen de vereniging steeds meer terug loopt. 

Diverse toernooien zijn afgelast wegens te weinig inschrijvingen of er is gespeeld met een 

minimaal aantal kinderen. 

Net als bij andere verenigingen lijkt het voor leden steeds minder belangrijk wat een club te 

bieden heeft naast de trainingen en de competitie.  
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Geprobeerd is om de leden te bereiken d.m.v. de diverse digitale nieuwsbrieven, reminders, 

social media en door het verspreiden van posters en flyers in het clubgebouw. Daarnaast 

zullen we ook het komend verenigingsjaar meer nadruk leggen op het aanspreken van ouders 

en jeugdleden om zo in contact te komen met vrienden/vriendinnen van deze jeugdleden. We 

gaan ook proberen om een inloopmogelijkheid te creëren om de vrienden/vriendinnen kennis 

te laten maken met LTC Startbaan. So bring a friend! Volgend jaar zal er opnieuw gekeken 

worden naar wat de beste manier is om leden te bereiken. 

 

We hebben dit jaar ook weer kunnen rekenen op de sponsoring van Asko, Coster Diamonds 

en Medico Vision. Medico Vision heeft tijdens de clubkampioenschappen InBody metingen 

gedaan. Deze metingen werden gedaan door Jari Buffing en bleek een groot succes. Totaal 

zijn er meer dan 70 metingen gedaan.  

 

Aantal jeugdleden 

Helaas gaat LTC Startbaan mee in de landelijke daling van het aantal jeugdleden in de 

tennissport. Met verschillende wervingsacties proberen wij altijd leden te trekken. We hebben 

diverse leden mogen verwelkomen op de club maar er is altijd een aantal jeugdleden dat 

helaas stopt met tennis.  

 

Jeugd clubkampioenschappen 

Dit jaar hebben er 40 deelnemers meegedaan. In totaal 130 wedstrijden gespeeld. Het was een 

geslaagd toernooi, maar we hadden hogere opkomst verwacht. Door het nieuwe 

softwaresysteem was het moeilijk om mensen in te schrijven en we konden ook niet 

beschikken over een goede ledenlijst. Wij hopen dus aankomend jaar een deelnemers te 

kunnen verdubbelen. 

 

Trainers en Trainingen 

 

Algemeen 

Voor alle jeugd t/m 14 jaar is het volgen van tennistraining in de zomer altijd verplicht 

geweest. Deelname aan wintertraining was optioneel. Voor de jeugd vanaf 15 jaar is deelname 

aan training (zowel in de zomer als in de winter) optioneel. Een groot deel van deze groep 

maakt gebruik van deze mogelijkheden. De trainingen werden hoofdzakelijk gegeven door 

Manuel Bouwman, Wim Gomersbach aangevuld met Xander Spong, Robin Slegt en Dide 

Beijer. 

 

Talentontwikkelingsplan  

 

In de afgelopen winter hebben trainers en bestuur het Talentontwikkelingsplan (TOP 2.0) 

ontwikkeld. Dit plan is een uitwerking van ambities/doelstellingen uit het Beleidsplan 2018-

2023. M.i.v. 1 april jl. heeft de vereniging de keuze gemaakt om te gaan werken met All-in-

one pakketten voor de jeugd t/m 14. Dit houdt in dat: 

- Alle jeugdleden t/14 jaarlijks een verbintenis aangaan voor de combinatie van het 

lidmaatschap en een (van de) trainingspakket(ten) voor de zomer én winter. 

- Er keuze is uit een V(oorbereidend) T(ennis)-, School-, College- of Academy pakket. 

De pakketten verschillen wat betreft trainingsuren. 

- De pakketten verschillen in prijs. De betaling vindt plaats in maandelijkse termijnen. 

- Naast een variabel trainingsaanbod, alle deelnemers zonder extra kosten in het 

voorjaar deel kunnen nemen aan interne of KNLTB competitie, gedurende het hele 

jaar conditietraining kunnen volgen. Dit geldt ook voor deelname aan het 
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openingstoernooi, het Oliebollentoernooi en de clubkampioenschappen. Voor alle 

toernooien geldt dat de Jeugdcommissie er vanuit gaat dat de kinderen deelnemen. 

Wie een keer niet mee kan doen, meldt zich af. 

 

Omdat deze koerswijziging pas in begin 2019 gecommuniceerd is naar de leden, heeft het 

bestuur besloten om kinderen, die al langer lid waren van de vereniging, de mogelijkheid te 

geven alleen deze zomer nog onder de oude condities lid te blijven. Slechts een handjevol 

heeft hiervoor gekozen. Alle andere jeugdleden hebben aangegeven met de All-in-one 

formule mee te doen. 

 

Academy - College 

 

Het College, o.l.v. Manuel Bouwman, heeft wederom een teruglopend jaar gekend. Dit was al 

in 2018.  

 

Er is minder aansluiting vanuit de School naar het College, wat zich uit in een afname van de 

toestroom van getalenteerde jonge spelers die een soortgelijk programma aangeboden krijgen 

als het College. 

 

School 

Wim organiseerde in de kerstvakantie een tennisinstuif voor jeugd, dit leverde een aantal 

nieuwe leden op. 

De tennis driedaagse ging dit jaar alleen door bij Wim en heeft plaatsgevonden bij LTC 

Startbaan. 

 

Ook was LTC Startbaan vertegenwoordigd op de sportmarkt in Amstelveen. Met hulp van 

demonstratietennis van enige jeugdleden heeft onze vereniging daar veel aandacht gekregen. 

Wij moeten ons wel afvragen of wij hiermee doorgaan, omdat wij niet het gevoel hebben dat 

het extra jeugdleden op gaat leveren.  

 

 

Activiteiten 

 

De jeugdcommissie heeft het afgelopen seizoen een gevarieerd activiteitenprogramma 

aangeboden aan de jeugdleden. Het accent voor de meeste activiteiten gaat naar het plezier 

beleven aan tennis. Meedoen is belangrijker dan winnen.   

Uitzondering hierop zijn de Jeugdclubkampioenschappen, de voor- en najaarscompetitie en 

het open jeugdtoernooi welke een prestatief karakter hebben.  

 

De jaarlijks terugkerende evenementen zijn: 

 Het Oliebollentoernooi, in de kerstvakantie 

 Het Openingstoernooi, begin april voor alle jeugdleden  

 De Voorjaarscompetitie met de daarbij horende Competitie-Aftrap 

 De Jeugdclubkampioenschappen, in september voor alle jeugdleden 

 De Najaarscompetitie 

 Het Junior/Seniortoernooi nieuwe stijl, voor alle leden zowel jeugd als senioren 

 De World Tour, competitie voor alle Rode, Oranje en Groene kinderen 

 Het Voorbereidend tennis 
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Het aantal activiteiten is dit jaar afgenomen. In 2018 waren aan dit lijstje nog de volgende 

activiteiten toegevoegd: 

 

 Het Luilaktoernooi 

 Het Asko Jeugd OST +1* toernooi 

 

 

Voorbereidend tennis 

Op dit moment zitten er 14 kinderen verdeeld over 2 groepen op Voorbereidend Tennis.   

De samenstelling van de VT groep is niet vast, er komen tijdens het seizoen af en toe kinderen 

bij en soms stromen er tijdens VT al kinderen door naar reguliere groepen. 

 

Voorjaarscompetitie  

De voorjaarscompetitie is prima verlopen. Hiervan is helaas niet gelogd hoeveel deelnemers 

er meededen.  

 

Najaarscompetitie 

We hadden dit jaar meerdere jeugdteams op de zondag. Om precies te zijn 5 teams. Dit 

seizoen waren de teams over de eerste, tweede en derde klasse verdeeld. 

 

World Tour 

In 2018 hebben we uiteraard weer mee gedaan aan de World Tour en Groene competitie. 

Zowel in het voorjaar als in het najaar hebben we mee gedaan met 1 team per categorie. In het 

voorjaar bestond het Groene team uit 5 kinderen en in het najaar waren dat er 4. Gemiddeld 

hebben er 4 kinderen in de Rode World Tour gespeeld en 3 kinderen in de Oranje World 

Tour. 

 

 

Het animo lijkt steeds minder te worden. Het is moeilijk om teams compleet te maken. Bij 

rood en oranje zorgt de vrijblijvendheid ervoor dat er makkelijk wordt afgezegd, waardoor er 

uiteindelijk maar 2 of 3 kindjes aanwezig zijn. 

 

Voor de jongste jeugd hebben we tijdens het ASKO Jeugd OST en de JCK speciale ochtenden 

georganiseerd. Uiteindelijk werden deze ochtenden goed bezocht! Er waren wel heel wat 

inspanningen voor nodig van trainers en JC om voldoende aanmeldingen daarvoor te krijgen. 

Ook tijdens het komende Oliebollentoernooi kunnen de rode, oranje en groene kinderen in de 

eerste ronde weer hun tenniskunsten vertonen. 

 

Voor het komende seizoen zal de groene competitie ook op zondag gespeeld gaan worden. De 

World Tour dagen voor rood en oranje zullen buiten de reguliere competitiedagen gepland 

worden.  

 

Jeugdclubkampioenschappen 

Ook dit jaar hebben we succesvol de jeugd en de senioren clubkampioenschappen gelijktijdig 

op het park georganiseerd. Daar waar de jeugd de 1e ronde om 16.00 uur startte was er een 

kleine overlap rond 18.00 uur waarna er plaats was voor de wedstrijden van de senioren. Alle 

wedstrijden konden binnen de 2 weken gespeeld worden.  

We hebben enorm veel positieve reacties ontvangen op de verhoogde drukte op het park, het 

prachtige tennis door onze jeugd waar senioren zich niet bewust van waren.  
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Naast tennis was er veel ruimte voor gezelligheid. Spelletjes naast de baan, popcorn en 

poffertjes op de World Tour-dag, het smoothie stalletje, de high tea met als afsluiting de 

finalistenbrunch op de afsluitende zondag. Alle finalisten waren uitgenodigd en werden 

getrakteerd door sponsor Coster Diamonds op een heerlijke brunch. Daarnaast was de BBQ 

ook weer erg gezellig.  

 

De World Tour kinderen, de kinderen die met rode en oranje ballen spelen, hebben hun 

wedstrijden op 1 ochtend gespeeld. Poffertjes en popcorn stond klaar en droeg bij aan de 

feestelijke sfeer.  

We zullen ons als Jeugdcommissie blijven inzetten om het spelen van wedstrijden positief te 

stimuleren waardoor er meer kinderen mee gaan doen aan de JCK.  

 

AB Trofee 

De vrijwilligers- en sportiviteitsprijs, de Annemiek Borkink Trofee, die ieder jaar wordt 

uitgereikt aan een jeugdlid dat zich tijdens meerdere seizoenen inzet voor de vereniging, is dit 

jaar naar Jarno Riebandt gegaan. Jarno helpt al een paar jaar bij de organisatie van diverse 

toernooien en evenementen bij de club. Het is hem van harte gegund! 

 

De Jeugdcommissie was weer erg blij met de hulp van ouders die ons bij de organisatie van 

de vele activiteiten hebben geassisteerd. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die op enigerlei 

wijze hebben bijgedragen aan het organiseren van activiteiten op onze vereniging.  

 

Met dank aan de verschillende verantwoordelijken voor hun bijdrage aan dit verslag, 

 

Namens de Jeugdcommissie, 

Joost Hazes 

 


