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1. Algemene informatie TV Smashing ‘89 

 
Algemeen 
 
Tennisvereniging Smashing ‘89 is een grote club met ongeveer 800 leden, waarvan 115 
jeugdleden. Smashing is aangesloten bij KNLTB en TennisKids. 
 
Zowel recreatief als competitief kan je terecht op ons tennispark met een gezellig paviljoen, 10 
led-verlichte kunstgrasbanen, 1 minibaan en een tennismuur. Het tennispark is het hele jaar 
geopend van ’s-morgens vroeg tot ’s-avonds 23:00 uur. Banen dient u te reserveren via het 
elektronisch afhangsysteem in het voorportaal van het clubhuis. Hiervoor hebt u uw ledenpasje 
nodig. In het voorportaal vindt u ook de knoppen om de verlichtingen aan en uit te doen. 
 
Zoals bij elke vereniging zijn ook bij Smashing ‘89 diverse commissies/besturen werkzaam. Voor 
de jeugd is vooral de jeugdcommissie en (voor de lessen) Tennisschool Simon van belang. 
 
Lidmaatschap 
 
Elk jaar dient u te betalen voor het lidmaatschap dat loopt van 1 april t/m 31 maart van het 
daaropvolgende jaar. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het kopje ledeninfo-
algemeen op onze website (zie onderstaand). 
 
Adresgegevens 
 
Paviljoen:         Gildelaan 4  

5684 EZ BEST 
 
Telefoon:          0499-395767 
 
Postadres:        Postbus 404 5680 AK Best 
 
Website:           www.smashing89.nl 
 
Facebook:         Smashing-89-jeugd 
 
Op de website kunt u de namen en e-mailadressen vinden van de verantwoordelijke 
contactpersonen binnen de club. 
  
 

2. De jeugdcommissie 

 



    

 

Gezonde ontspanning is belangrijk voor de ontwikkeling van onze jeugd. Vandaar dat de 
jeugdcommissie veel energie en aandacht geeft aan jeugdactiviteiten, voor zowel de 
recreatieve- als competitieve speler. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd om de 
kinderen enthousiast te maken voor tennis. Alle leden van het jeugdbestuur doen dit op 
vrijwillige basis. 
 
Het doel is elk jaar opnieuw de huidige jeugd te behouden en meer jeugd te interesseren in 
tennis. Jaarlijks stelt de jeugdcommissie een JeugdKalender samen. Deze staat op de website 

www.smashing89.nl). Hierop staan alle jeugdactiviteiten en bijbehorende data vermeld. 
 
Verder is het jeugdbestuur o.a. mede verantwoordelijk voor: 

-  het informeren van jeugdleden en hun ouders; 
-  het organiseren/coördineren van de Tenniskids competitie rood en oranje (jongste 

jeugd) en de KNLTB-competitie groen en geel; 
- de opzet en de begeleiding van de activiteiten; 
- het wel en wee van de jeugd! De kinderen moeten zich ‘thuis’ (gaan) voelen bij 

Smashing. 
 

U kunt te allen tijde met uw vragen, opmerkingen of ideeën terecht via jc@smashing89.nl of 
natuurlijk bij een van de JC-leden persoonlijk. 
 
De leden van het jeugdbestuur kunt u terugvinden op onze website. 
 
Mocht u interesse hebben om zelf actief deel te nemen (of als helpende hand) in de 
jeugdcommissie, meldt dit dan bij jc@smashing89.nl. 
  

http://www.smashing89.nl)/


    

 

3. TennisKids   

 
In tennis speelt je niveau een belangrijke rol, maar dit is voor jonge kinderen nog niet van 
toepassing. Toch is het belangrijk op iedere leeftijd een gevoel van vooruitgang te ervaren. 
TennisKids zorgt ervoor dat kinderen stapje voor stapje leren tennissen. Niet alleen voor de 
trainer dus een houvast, maar ook voor de kinderen. 
 
TennisKids begint vanaf de leeftijd van 6 jaar. In de kleur Rood3 wordt er veel getraind met 
coördinatie en balvaardigheid. Spelenderwijs leren kinderen kennis maken met tennis. Vanuit 
deze kleur groeien de kinderen door naar Rood2 en dan naar Rood1. Hier leren ze ook op een 
speelse manier de eerste tennisvaardigheden aan om door te groeien naar de andere kleuren. 
Na Rood volgt Oranje (2 levels) en uiteindelijk Groen (2 levels). 
 

 
 

 
 
Iedere kleur staat voor een aangepast terrein in grootte en breedte. Binnen iedere kleur wordt 
een specifieke bal gebruikt en worden de terreintjes langer en breder naarmate de kinderen 
ouder worden.  
 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: 

https://tenniskids.nl/siteassets/downloads/over-tenniskids/ch-tk_ouderfolder_27-juni-2019-

online-1.pdf  

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Jeugdinfo%20Smashing89%20-%20jeugdplan%202020.docx
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Jeugdinfo%20Smashing89%20-%20jeugdplan%202020.docx
http://tenniskids.nl/


    

 

 
 

 

  

4. Tennislessen 

 
Algemeen 
De tennislessen bij Smashing worden verzorgd door Simon Tennisschool, onder leiding van 
hoofdtrainer Ivar Rovers. 
 
Kinderen kunnen worden ingeschreven voor tennislessen via www.simontennis.nl. Deze 
tennislessen worden aangeboden in twee perioden, een winter –en een zomercursus, waarvoor 
apart moet worden ingeschreven. 
 
Na inschrijving bepaalt de hoofdtrainer het niveau van het kind, op basis waarvan het kind 
wordt ingedeeld in een homogene groep. 
 
Voor de startende kinderen tussen 6 – 10 jaar (Rood 2 & Oranje 2) worden Maak-Kennis-Met-
Tennis lessen (MKMT) aangeboden, in groepen van maximaal 10 kinderen met 1 trainer op 
twee banen. Vanaf de MKMT-cursus worden halfgevorderde cursussen aangeboden bij Rood, 
Oranje en Groen in groepen van 8 kinderen. Dit worden TennisKids-lessen genoemd. De 
kinderen spelen met aangepaste ballen, netjes en veldjes. Verdere info hierover treft u aan 
onder de rubriek TennisKids. 
 
In principe schrijft u uw kind in voor 1 lesuur per week. U kunt ook aangeven om een extra 
lesuur te willen volgen door het volgen van de (door Smashing gesubsidieerde) 
JeugdPlanTrainingen. Verderop in deze brochure leest u hierover meer. 
 
De prijzen voor de reguliere lessen kunt u online terugvinden op www.simontennis.nl. 
 
De lesmomenten voor de TennisKids zullen doorgaans plaatsvinden van maandag- tot en met 
donderdagmiddag tussen 16u en 19u. 
 
De wintercursus wordt gegeven in de periode tussen eind september en eind maart en bevat 
een pakket van 16 lessen. De zomercursus wordt gegeven in de periode tussen begin april en 
eind september en bevat een pakket van 16 lessen. 
 
Tijdens de vakanties en feestdagen gaan de lessen over het algemeen niet door. De exacte data 
worden per cursus bekend gemaakt en gecommuniceerd, via de website van SimonTennis. 
 



    

 

Bij regen kan het zijn dat de lessen niet doorgaan. U krijgt (tijdig wanneer mogelijk) een bericht 
van de trainer via de groepsapp van de tennisgroep. Bij twijfel, kunt u het beste naar het 
tennispark komen of een bericht naar de trainer sturen. Maximaal 3 regenlessen worden 
ingehaald. 
 
Ouders/verzorgers willen soms informatie. Vragen liefst niet vlak voor, tijdens of na de 
trainingen aan hoofdtrainer Ivar Rovers stellen. Dit, om uitloop van trainingen te voorkomen en 
de aandacht bij de trainingsgroep te houden. Maar ook om genoeg tijd te hebben u goed en 
volledig te kunnen informeren. 
 
Voor vragen betreffende trainingen of clubactiviteiten kunt u contact opnemen met Ivar. 
En het is altijd mogelijk om berichten te versturen via whatsapp of via de hierna genoemde 
mailadressen. Deze zullen zo spoedig mogelijk beantwoord worden. 
 
Contactgegevens tennislessen 
 
Simon Tennisschool:                 www.simontennis.nl 

simontennis@simontennis.nl of  
 
  



    

 

5. Competitie 

 
Bij de verschillende niveaus binnen TennisKids hoort ook een competitiesysteem. 
 
Een uitgebreide beschrijving kunt u hier vinden. 
 
 
Tenniskids Rood & Oranje 
 

Speeldata voorjaar 2020 

Zondag 29 maart 2020 

Zondag 5 april 2020 

Maandag  13 april 2020 (2de Paasdag) 

Zondag 19 april 2020 

Zondag 17 mei 2020 

Zondag 24 mei 2020 

Maandag 1 juni 2020 (2de Pinksterdag) 

Zondag 7 juni 2020 

 
De data voor het najaar 2020 worden op een later moment bekend gemaakt. 
 
Tenniskids Groen 
 

Speeldata voorjaar 2020 Inhaaldata 

Zondag 5 april 2020   

Maandag13 april 2020 (2de Paasdag) Zondag 3 mei 

Zondag 19 april 2020 Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) 

Zondag 10 mei 2020 Zondag 14 juni 

Zondag 17 mei 2020   

Zondag 24 mei 2020   

Maandag 1 juni 2020 (2de Pinksterdag)   

 
 
 
 
 
 
 
 
KNLTB competitie Geel 

https://www.knltb.nl/tennissers/jeugdtennis/wijzigingen-jeugd/competitie/


    

 

 
DATA KNLTB COMPETITIE VOORJAAR 2020  

• ZONDAG 5 april 2020 

• MAANDAG 13 april 2020 

• ZONDAG 19 april 2020 

• ZONDAG 26 april 2020 

• ZONDAG 10 mei 2020 

• ZONDAG 17 mei 2020 

• ZONDAG 24 mei 2020 

 

Inschrijven  
Om competitie te mogen spelen dien je lid te zijn van Smashing. Wanneer je ingedeeld wilt 
worden in een jeugdteam van Smashing dien je via de website van Smashing in te schrijven: 
www.smashing89.nl. 
 
Kosten voor deelname aan de KNLTB-competitie (Geel): €12,50 per deelnemer per 
competitieronde. Dit, om tegemoet te komen in de kosten die gemaakt worden voor aanschaf 
van ballen en het inschrijfgeld van de KNLTB. 
 
De competitieteams worden samengesteld door de jeugdcommissie, in overleg met de trainers. 
Teamindeling wordt bepaald door leeftijd en niveau. 
 
Door de jeugdcommissie worden tijdig berichten verstuurd om iedereen er op te attenderen 
dat er ingeschreven kan worden voor competitie. 
 
Voorwaarden groene/gele competitie  

- Het kind wordt geacht alle 7 competitiedagen (en de inhaaldagen) te kunnen spelen!! 
Dit geldt ook voor kinderen die zich hebben ingeschreven voor competitie, maar niet 
aan het JeugdPlan deelnemen! 

- Een team terugtrekken of niet op komen dagen kan behoorlijk kostbaar zijn. Mogelijke 
boetes van de KNLTB worden op het veroorzakende team verhaald. 

- Bij alle jeugdteams kan het voorkomen dat een kind gedurende de competitie wordt 
gevraagd in te vallen bij een andere team in het kader van het clubbelang. 

- Een half uur voor aanvang van de wedstrijden moet men aanwezig zijn op het 
tennispark. 

- Het team dient bij aanvang en sluiting van de wedstrijden volledig te zijn. 
- Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaren de ouders akkoord te gaan 

met deze reglementen. 
- In alle gevallen waarin deze reglementen niet voorzien, beslist de Jeugdcommissie. 



    

 

6. Toernooien 

 
Hoe vaker je tennist, hoe beter je wordt! Dus door naast tennislessen zo vaak mogelijk te 
komen tennissen wordt het leerproces versneld. Tennissen doe je natuurlijk niet alleen. Om 
ervoor te zorgen dat de kinderen van de club elkaar leren kennen en zo kunnen afspreken om 
te gaan tennissen, organiseert de jeugdcommissie verspreid over het jaar (en vooral in de 
maanden dat er weinig tot geen competities zijn) verschillende interne toernooien. 
 
Jaarlijks bepaalt de jeugdcommissie de activiteiten. Voor een overzicht hiervan verwijzen wij u 
naar de kalender zoals opgenomen op de website. De jeugdcommissie stuurt tijdig een bericht 
als de inschrijving geopend is. Uiteraard kunnen de trainers of de jeugdcommissie uw vragen 
beantwoorden.  
 
Tevens zijn er (eendags)toernooien te spelen bij andere verenigingen. Voor inschrijving van 
deze toernooien kunt kijken op www.mijnknltbtoernooi.nl (voor geel) en 
www.tenniskids.toernooi.nl (voor rood, oranje en groen). 
 
  

http://www.mijnknltbtoernooi.nl/
http://www.tenniskids.toernooi.nl/


    

 

7. JeugdPlan 

 
Algemeen 
 
Het Jeugdplan houdt het volgende in: 
 

- Het plan is gericht op (competitief ingestelde) jeugd dat op recreatief niveau 
wedstrijden speelt en/of het tennisspel beoefent de mogelijkheid te bieden zich sneller 
te ontwikkelen. 

- Er zullen gedurende het kalenderjaar 32 weken extra trainingen gegeven worden ter 
voorbereiding op de voor- en najaarscompetitie van de KNLTB en de TennisKids 
WorldTour. De trainingen zullen op vrijdag plaatsvinden. 

- Er zal extra begeleiding tijdens en/of voor competitiedagen zijn. 
 
De nieuwe termijn van het JeugdPlan is van 01 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Om 
voldoende draagvlak te hebben voor het plan is een minimum van 8 inschrijvingen per niveau 
(en/of kleur) nodig voor doorgang van het plan. 
 
Kosten 
 
Voor deelname aan het plan wordt een eigen bijdrage verwacht. De kosten zullen grotendeels 
gedragen worden door TV Smashing ‘89 en SimonTennis, echter zullen wij u ook een bijdrage 
vragen. Deze kosten bedragen  € 115,- per kind. (Mits de groep uit 8 personen bestaat. Anders 
wordt in overleg bekeken voor hoeveel weken en tegen welk bedrag we toch extra lessen 
kunnen geven.) 
 
Voorwaarden 
 
Deelname aan het Jeugdplan kent de volgende voorwaarden: 
 

- Het kind moet jeugdlid van Smashing zijn; 
- Het kind moet ook de reguliere tennislessen volgen; 
- Het kind moet aan de voorjaars- en najaarscompetitie deelnemen; 
- Het kind moet aan de BesseBesse Jeugd meedoen; 
- Het kind moet aan de ClubKampioenschappen Jeugd meedoen; 
- Het is zeer gewenst dat het kind ook vrij gaat tennissen; 
- Het kind wordt geacht aan ten minste 90% van de trainingen deel te nemen. Met andere 

woorden tenminste 29 van de 32 trainingen op jaarbasis. Voor een training afmelden 
dient voor vrijdag 12:00 uur te gebeuren, met opgaaf van geldige reden; 

- Gepast gedrag op en rond de baan wordt van een ieder verwacht. 



    

 

Inschrijving 

 

Middels het inschrijfformulier in de bijlage kan de inschrijving voor het jeugdplan geregeld 

worden. Inschrijving dient uiterlijk 20 december 2019 plaats te vinden. 

 

Lesdata 

 

32 lessen op basis van het jeugdplan. De lesdata zijn terug te vinden op www.SimonTennis.nl. 

 

De lestijden kunnen variëren. Tot de voorjaarscompetitie begint lessen we in 3 groepen van 

17:00-20:00 uur. Zodra de competitie begint spelen trainen we van 16:00-19:00. 

Hierover wordt u tijdig bericht.  

 

 

 
  

http://www.simontennis.nl/


    

 

8. Bijlagen 

- Inschrijfformulier competitie 
 

- Inschrijfformulier Jeugdplan 
  



    

 

 

  



    

 

 

Inschrijfformulier Competitie 2020 
 

CATEGORIE    LEEFTIJD MAX SPELERS TEAM 

ROOD o   1             o   2  6-10 JAAR 6 

ORANJE o   1             o   2 8-12 JAAR 6 

GROEN o   1             o   2 10-14 JAAR 6 

GEEL 
(kosten 
€12,50 per 
team lid ivm 
ballen ed) 

o Gemengd 11-14 jaar 
o Jongens 13 t/m 17 jaar 
o Meisjes 13 t/m 17 jaar 
o Gemengd 13 t/m 17 jaar 

11-17 JAAR 8 

 

Inschrijving individueel: 

Naam:_______________________________________________________________________ 

 

Bondsnummer:_______________________________________________________________ 

 

Telefoonnummer:_____________________________________________________________ 

 

Maat shirt:___________________________________________________________________ 

 

Team: 

NAAM J/M BONDSNUMMER TELEFOONNUMMER 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

LET OP: Indien een team niet volledig vol is, en T.V. Smashing ‘89 krijgt nog aanmeldingen van 

individuele spelers die competitie willen spelen, zullen wij deze als zij binnen een team passen 

qua sterkte, nog bij plaatsen. 



    

 

Inschrijfformulier Jeugdplan 

 
 
(01 januari t/m 31 december 2020) 
 
Dit formulier is bedoeld als definitief inschrijfformulier voor het Jeugdplan van tennisvereniging 
Smashing ‘89. Dit formulier versturen naar jc@smashing89.nl. 
 
 
Mijn kind wil graag meedoen aan het Jeugdplan bij TV Smashing ‘89 en wij gaan akkoord met de 
voorwaarden die hieraan gesteld worden. 
 
Naam:.......................................................................................................................................... 
 
Adres:.......................................................................................................................................... 
 
Telefoonnummer:..................................................................................................................... 
 
Emailadres:................................................................................................................................. 
 
Leeftijd: :.................................................................................................................................... 
 
Speelsterkte: 
Kleur: Rood/Oranje/Groen 
[ Kinderen < 12 jaar omcirkel de kleur, kinderen > 12 jaar vul ook speelsterkte in ] 
 
 
 
enkel:................................dubbel:..................................... 
 
 
datum:.……………………… 
 
Handtekening Ouder: 
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