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1. Voorwoord 

 

Met dit boekje willen we jullie kennis laten maken met 

tennisvereniging De Cromme Bal. We heten jullie een 

warm welkom bij onze leuke tennisvereniging. 

De Cromme Bal is opgericht in 1985. Het complex bestaat 

uit 5 tennisbanen en een kantine. Er maken ongeveer 350 

volwassen leden en 100 jeugdleden gebruik van dit 

complex. Om dit alles in goede banen te leiden zullen we 

ook een aantal regels uitleggen in dit boekje. 

 

2. Jeugdcommissie 

 

De jeugdcommissie van de Cromme Bal bestaat uit de 

volgende leden:  

 

Ingrid Buijs  

Danielle Koning – de Jongh  

Seda Springveld  

Leonore Woudt 

 

Het e-mailadres van de jeugdcommissie is: 

jeugdcommissie@tvdecrommebal.nl 

De jeugdcommissie komt eenmaal in de 6 weken bijeen. Zij 

organiseert tal van activiteiten die in dit boekje staan 

vermeld. Voor al uw vragen kunt u bij een van de 

commissieleden terecht. Zij zijn bij bijna alle 

jeugdactiviteiten aanwezig. 
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3. Lidmaatschap 

 

De contributiebedragen bij De Cromme Bal zijn bij de 

jeugd als volgt: 

 

Jeugd t/m 8 jaar: € 32,50 per jaar 

Jeugd t/m 11 jaar: € 58, -  per jaar 

Jeugd t/m 16 jaar: € 87, -  per jaar 

Vanaf 17 jaar:     € 145,- per jaar 

 

Een jeugdlid stroomt door naar de volwassenen in het jaar 

waarin zij/hij 18 jaar wordt. 

 

Wij hopen natuurlijk dat iedereen het zo naar zijn zin 

heeft dat ze lang lid blijven, maar als het toch niet is wat 

je ervan verwachtte, moet het lidmaatschap voor 1 

december schriftelijk worden opgezegd bij Ans de Grunt 

van de ledenadministratie. Haar email adres is: 

leden.decrommebal@gmail.com. 

 

Als je lid bent van De Cromme Bal en dus de contributie 

hebt betaald kun je vrij spelen op de tennisbanen volgens 

de regels die verderop in dit boekje staan. Volg je 

daarnaast een training dan worden de kosten voor deze 

training apart door de trainers in rekening gebracht. 
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4. Ledenpas 

 

Eens in de 2 jaar ontvang je – als de contributie is betaald 

- via de club een ledenpas van de KNLTB. Op dit pasje 

staan je naam, bondsnummer, speelsterkte en pasfoto. 

Met dit pasje is het mogelijk om de deur open te maken 

naar de kleedkamers en toiletten. Tevens heb je je pasje 

nodig als je competitie of toernooien gaat spelen. Tijdens 

het vrij tennissen, moet je met het spelerspasje een baan 

reserveren op het digitale afhangbord. Het afhangbord 

hangt in de gang van de kantine. 

 

 

5. Trainers/Training 

 

De meeste jeugdleden komen uit Krommenie, maar er zijn 

ook leden die in naburige dorpen wonen. ‘s Zomers en  

‘s winters wordt er in de buitenlucht één of tweemaal per 

week getraind. We streven ernaar om minimaal 6 kinderen 

en maximaal 8 kinderen in een trainingsgroep te plaatsen.  

 

Ieder jeugdlid krijgt in september de mogelijkheid om 

zich voor de training op te geven. Wij vinden het 

belangrijk dat alle jeugdleden aan de trainingen 

deelnemen. 

De trainers bij de Cromme Bal zijn Esther Hille en 

Humphrey Vogel. Zij geven al vele jaren met veel plezier 

training bij de club aan zowel kinderen als volwassenen en 
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hebben al veel kinderen van jongs af aan zien opgroeien 

met tennis. 

 

De training voor de jeugd loopt van ongeveer 1 oktober 

tot 30 september van het volgende jaar. De groepen 

worden door de trainers samengesteld op sterkte en 

leeftijd. De kosten voor een trainingsuur bedragen  

€ 45,50. Deze kosten worden gedeeld door het aantal 

kinderen dat tijdens deze les traint. De training wordt 

per uur ingedeeld, waarvan 50 minuten les wordt gegeven. 

 

 

6. Selectietraining 

 

Ieder jaar wordt een aantal kinderen uitgenodigd om voor 

te spelen voor de selectietraining. De trainers selecteren 

op techniek, voetenwerk, balvaardigheid, behendigheid en 

atletisch vermogen. Aan de deelname van de 

selectietrainingen zijn de volgende voorwaarden 

verbonden: 

 

• Naast de selectietraining moet je één keer gewoon 

trainen bij De Cromme Bal. 

• Je traint dus in principe twee keer per week tenzij er 

sprake is van een echte verhindering. 

• Je neemt deel voor De Cromme Bal aan de 

voorjaarscompetitie.  
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• Je neemt deel aan open toernooien, waarbij er twee 

open toernooien (bijv: het Renel Open en een toernooi 

bij een andere vereniging) verplicht zijn. 

• Je neemt zoveel mogelijk deel aan de activiteiten die 

door de jeugdcommissie worden georganiseerd. 

 

De selectietraining wordt voor een deel door de 

vereniging gesubsidieerd. De selectietraining vindt plaats 

in groepen van 8 kinderen en kent een uitvalschema. Op 

zondag vinden een aantal keren in het seizoen extra 

trainingen plaats, waarbij specifiek op conditie en 

voetenwerk wordt getraind. 

 

 

7. Uitval bij slechte weersomstandigheden 

 

Indien een training uitvalt door heftige regen dan zal 

deze in eerste instantie worden vervangen door een 

theorieles in de kantine. Als al van te voren bekend is dat 

de training door de weersomstandigheden (sneeuwval) niet 

door kan gaan, dan is de eerste keer dat de training 

uitvalt voor rekening van de deelnemer, daarna één 

training voor rekening van de trainer en vervolgens één 

voor de deelnemer, één voor de trainer, enz. 
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8. Tenniskids 

 

Sinds september 2013 is het tennis voor kinderen 

veranderd en draait alles om het nieuwe baanprogramma 

‘tenniskids’. De kleuren rood, oranje en groen vormen de 

basis van de opbouw van tenniskids. Deze kleuren staan 

symbool voor de verschillende fasen die de kids 

doormaken. 

 

Rood. In deze eerste fase maken kinderen kennis met het 

tennisspel. Ze starten met het ontwikkelen van 

basisvaardigheden op het gebied van bewegen en 

coördinatie. De kids zijn t/m 8 jaar oud. Ze maken kennis 

met leuke activiteiten en spelen kleine wedstrijden. Er 

wordt gespeeld met een spons/foam bal op een minibaan 

(6x12 m.). Het racket is tussen de 43 en 56 cm. 
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Oranje. In de tweede fase van Tenniskids wordt gewerkt 

aan de verdere ontwikkeling. De kids (t/m 10 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 oranje 

bal die geschikt is voor het spelen op een driekwartbaan 

(zachter en lichter dan een normale tennisbal). Het 

racket is tussen de 56 en 63,5 cm. De wedstrijden worden 

steeds langer. 

 

 
 

Groen. Dit is de laatste fase in de voorbereiding op ‘hele 

baan’ tennis. De kinderen zijn 11-12 jaar en ouder. 

Kinderen op deze leeftijd zijn groter en in staat om de 

hele baan te bestrijken. Technieken, tactieken en 

atletisch vaardigheden worden verder ontwikkeld. De 

wedstrijden worden weer wat langer en het wedstrijden 

spelen speelt een steeds belangrijkere rol. Er wordt 

gespeeld met een langzame bal (met groene stip) 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. 

 

 
 

 

9. Vrij spelen 

 

Als jeugdlid van de vereniging mag je vrij spelen van ’s 

morgens vroeg tot ’s avonds 19.00 uur. Behalve als er 

competitie, toernooien of andere activiteiten op het park 

worden gehouden. Dit kun je in het clubblad of op de 

jaarkalender (te vinden op de website onder het kopje 

‘Activiteiten’) lezen. In de maanden april en mei is het 

bijvoorbeeld altijd heel druk op het park, omdat dan op 

dinsdag, donderdagochtend, vrijdagmiddag, zaterdag en 

zondag competitie wordt gespeeld.  

 

We hopen dat zoveel mogelijk Cromme Bal jeugdleden 

onderling gaan tennissen. Op woensdagmiddag hebben de 

jeugdleden voorrang om te spelen. 
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Er is een afspraak dat 1 jeugdlid van De Cromme Bal met 1 

jeugdlid van KLTV mag vrij spelen bij KLTV of bij De 

Cromme Bal. Verder is het toegestaan om per jaar 3 keer 

een introducé mee te nemen. De introducé moet dan goed 

schoeisel en tenniskleding aan.  Het is dus niet toegestaan 

om met vriendjes, vriendinnetjes, vader of moeder naar 

de baan te gaan die geen lid zijn van De Cromme Bal. 

 

Introducés zijn niet verzekerd via de vereniging en 

kunnen De Cromme Bal niet aansprakelijk stellen voor 

eventueel geleden schade, enz. Diegene die de introducé 

meeneemt is verantwoordelijk. 

 

Bij vorst mag er worden getennist als de banen droog zijn. 

Als er na de vorst opdooi optreedt, mag er beslist niet 

worden getennist. Denk aan het risico van uitglijden. 

Bovendien zal de kunstgrasmat waar de vorst nog in zit 

onherstelbaar beschadigen. Bij twijfel kun je altijd even 

op www.decrommebal.nl nakijken of de training doorgaat. 

 

Bij regen gelden de volgende regels: verlaat bij een fikse 

bui regen direct de baan. Niet direct gaan spelen wanneer 

de baan weer droog is. Minstens vijf minuten wachten. Bij 

sneeuw op de baan mag er absoluut niet worden getennist.  
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10. Jeugdactiviteiten 

 

Pannenkoekentoernooi (zondag in oktober): Alle 

jeugdleden* mogen wedstrijdjes spelen en tussendoor 

lekker pannenkoeken eten tijdens dit toernooi. 

 

Grote clubactie (september): Alle basisschool kinderen 

krijgen een verkoopboekje om loten te gaan verkopen. 

Met de opbrengst wordt iets leuks bedacht. 

 

Pesto & Pasta toernooi (weekend in november): Alle 

jeugdleden* worden in poultjes ingedeeld en spelen 

onderling verschillende dubbels. 

 

Sinterklaasfeest (zaterdagmiddag in november): Sint 

komt voor de kleinsten tot en met 9 jaar op de club langs. 

 

Lichtjestoernooi (zaterdagmiddag en -avond in 

december): Alle jeugdleden mogen meedoen met dit 

gezelligheidstoernooi dat vlak voor de kerst gespeeld 

wordt. 

 

KRAS toernooi ( in de herfstvakantie) : Dit toernooi 

organiseren we samen met KLTV, TVA en Overdan. 

 

Ouder/kindtoernooi (zondag in februari): Alle jeugdleden 

mogen met een volwassene (ouder, grootouder, tante of 

buurman), deelnemen aan het toernooi.  
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Jeugdinvitatietoernooi (zondag in maart): Alle jeugdleden 

mogen een vriendje of vriendinnetje dat geen lid is van De 

Cromme Bal uitnodigen om wedstrijdjes te spelen tijdens 

dit toernooi. 

 

Voorjaarscompetitie (april en mei): Deze competitie 

wordt gespeeld op vrijdagmiddag, zaterdag- of 

zondagochtend. Voor nieuwe jeugdleden en jeugdleden 

t/m 8 jaar wordt door de trainers beoordeeld of het 

jeugdlid al toe is aan competitie spelen. 

 

Clubkampioenschappen dubbel (juni) en  enkel/mix 

(september): Alle jeugdleden mogen meedoen met de 

clubkampioenschappen, die tegelijkertijd ook bij de 

senioren worden gehouden. De clubkampioenschappen 

duren meerdere weken. 

 

Voor alle activiteiten geldt dat deze jaarlijks kunnen 

veranderen. De meeste activiteiten zijn gratis. De 

volledige lijst met activiteiten vind je op de 

activiteitenkalender op de website. Hulp van de ouders is 

zeer gewenst! 
 

*behalve de jeugdleden die in oktober net begonnen zijn met 

tennistraining 
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11. WhoZnext tenniskamp 

 

Traditiegetrouw organiseert een actieve groep oudere 

jeugd van tennisvereniging de Cromme Bal, het WhoZnext 

team, een tenniskamp voor de jongere leden. In een 

weekend begin september vindt dit WhoZnext tenniskamp 

plaats waar zo’n 50 kinderen aan mee doen. De kinderen 

slapen dan in koepeltentjes op de tennisbaan. Het 

tenniskamp heeft ieder jaar een ander thema. Naast 

tennissen worden er vooral veel spelletjes gedaan en 

wordt er alles aan gedaan om de kinderen een geweldig 

weekend te bezorgen. 

 

 
 

 

 

 

 

. 
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12. Renel open jeugd toernooi 

 

Voor de zomervakantie wordt mede door onze trainster 

het Renel open jeugd toernooi georganiseerd. Hiervoor 

kunnen alle jeugdleden van tennisverenigingen zich 

inschrijven via www.toernooi.nl. Bij een open toernooi 

wordt vaak gespeeld met een afvalsysteem. Soms is er 

nog een verliezerronde en af en toe een poulesysteem. 

Informatie over open toernooien staat op de site van de 

KNLTB: www.knltb.nl Informatie kun je natuurlijk ook 

altijd vragen aan de trainers of de jeugdcommissie. Ook 

zijn er open toernooien voor de Rode en Oranje 

tenniskids. Op de zaterdag tijdens de Renel open week is 

er ook een dergelijk toernooi bij De Cromme Bal. 

 

 

.13. Clubblad 

 

Een paar keer per jaar komt ‘t Cromme Nieuws uit. Hierin 

staan alle activiteiten genoemd die de jeugdcommissie in 

de komende tijd organiseert en bijvoorbeeld een leuk 

interview. Ieder lid ontvangt dit clubblad thuis. 

 

 

 

 

 

 

 



16 

.14. Hoe stelt u zich als ouder op langs de lijn? 

 

• Probeer te voorkomen dat u te emotioneel 

betrokken raakt bij het spel van uw kind. 

 

• Beloon de inzet en niet de resultaten. 

 

• Interesse tonen door af en toe te komen kijken. 

 

• Toon respect voor de tegenstander en leer uw kind 

dit ook aan. 

 

• Laat technische en tactische tips over aan de 

trainers. 

 

• Laat, zodra uw kind dat kan, uw kind zelf tellen. 

Kinderen bepalen ook zelf wanneer de bal in of uit is. 

Probeert u de kinderen zelf bij onenigheid hierover 

een beslissing te laten nemen. 

 

• Verlies of winst, het gaat om het plezier bij het 

tennissen 

 

• NB. Alle spelregels zijn te vinden op 

tennismasterz.nl 
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.15. Meer informatie en adres 

 

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit 

infoboekje kunt u altijd contact opnemen met een van 

de leden van de jeugdcommissie. 

 

De jeugdcommissie wenst je veel tennisplezier en een 

leuke tijd bij de Cromme Bal. 

 

 

De Cromme Bal 

Rosariumpark 184 

1561 TZ Krommenie 

Tel. Kantine: 075-6217548 

www.decrommebal.nl 

 

 

 

 

Heb je nog een vriend of vriendin die graag lid wil 

worden? Geef hem of haar snel op! 
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