
 

 
 

NIEUWSBRIEF JEUGD GLTV 
Editie december 2022 
 
Van de redactie: 
Dit is een nieuwsbrief voor de jeugdleden van GLTV. De jeugdcommissie brengt de jeugd en haar ouders/ verzorgers hiermee op de hoogte 
van actuele zaken en wetenswaardigheden. Heeft u nieuws, vragen, een mededelingen of een idee? Neem dan contact op met de redactie 
via mailadres: jeugdcommissie@gltv.nl  
 
Beste Jeugdleden, ouders en verzorgers, 
 
Met het nieuwe jaar in zicht en de Kerstvakantie voor de deur, informeren wij jullie graag over een tal 
belangrijke zaken. 
 
Jaarkalender 2023 
De jaarkalender tot en met september 2023 is klaar. Deze is op onze site terug te vinden. Save the dates! 
 
Nieuwjaars Toss Jeugd 2023 - activiteit 
Op woensdag 4 januari, van 14.00 uur tot 17.00 uur, luiden wij graag het nieuwe jaar samen met jullie in. Het 
belooft een gezellige en sportieve middag te worden. Ook is er dan de gelegenheid om de nieuwe tenues te 
passen. Meer informatie over deze dag lees je hier. Meld je meteen aan door een mail te sturen naar 
jeugdcommissie@gltv.nl! J 
 
Nieuwe tenues jeugd én senioren 
Zoals al eerder aangekondigd, komt het huidige jeugdtenue na vele jaren te vervallen. Het nieuwe tenue is van 
het merk Indian Maharadja. Gekozen is voor de polo in de kleur GREEN. Hierop wordt het gele GLTV logo 
gedrukt. Overige kledingstukken zijn zwart, sokken zijn wit of zwart. 
Om uniformiteit uit te dragen en het clubgevoel te stimuleren vragen wij alle jeugdleden vriendelijk om een 
polo aan te schaffen. GLTV draagt per polo 5 euro bij. Bij een 1e bestelling kost een polo daardoor slechts 17,50 
euro. Het is toegestaan om een zwarte broek/ rokje van een ander merk te dragen. Trainingspak (jack en 
broek) zijn optioneel. Deze zijn van zeer goede kwaliteit en worden zo voordelig mogelijk aangeboden. Zie 
hieronder de tarieven en klik op de hyperlink voor een impressie. Wij hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als 
wij. J 
 

JEUGDTENUE 
kids tot 
164 

1e 
bestelling 

met logo 
GLTV Nabestelling 

met logo 
GLTV 

Poloshirt meisjes en 
poloshirt jongens  € 30,00  € 22,50  € 17,50 € 27,00  € 22,00 
Short zwart jongens € 25,00  € 18,75    € 22,50    
Short zwart meisjes € 25,00  € 18,75    € 22,50    
Rokje zwart meisjes € 30,00  € 22,50    € 27,00    
Thermoshirt zwart 
unisex € 24,95  € 19,96    € 22,46    
Jack zwart unisex € 60,00 € 45,00 € 40,00 € 54,00 € 49,00 
Broek zwart unisex € 50,00 € 37,50   € 45,00   
Sokken zwart en wit € 7,50  € 5,63    € 6,75    



 

 
 
 
Pasmoment nieuwe tenues op de club 
Woensdag 4 januari, tijdens de nieuwjaars toss jeugd, kun je de kleding op je gemak passen en bestellen.  
De kleding hangt in de bestuurskamer en passen doe je in onze kleedkamers mét spiegel. De jeugdcommissie is 
aanwezig om vragen te beantwoorden. 
 
Pasmomenten bij MK Sport 
Vanaf donderdag 5 januari hangt de kleding bij MK SPORT in de winkel om te bekijken en te passen. 
Je hebt de mogelijkheid om de 1e bestelling te plaatsen tot donderdag 19 januari. Je kunt de nieuwe kleding 
dan ophalen vanaf donderdag 26 januari. Voor senior leden tennis & padel hangt dezelfde kledinglijn bij MK 
Sport in senioren maten en iets hogere senior prijzen, maar nog steeds erg voordelig als je bestelt voor 
donderdag 19 januari.Daarna ontvang je standaard 10% korting op deze collectie bij MK Sport. Wel even 
vermelden dat je lid bent van GLTV. 
 
Sponsormogelijkheid pakken! 
Heb je interesse in het sponsoren van tenue en/ of pakken? Wil je zichtbaar zijn op de achterkant van polo en/ 
of jacks en/ of vooral de jeugd steunen? Loop dan even binnen bij MK Sport en vraag naar Koen. Hij legt je 
graag de mogelijkheden uit. 
 
Indeling Voorjaarscompetitie 2023 
De indeling voor de Voorjaarscompetitie is gereed. Deze is gemaakt door de trainer Emile op basis van 
speelsterkte, inzet en plezier. Het is mogelijk om bij verhindering van een speler van een team een ander speler 
te vragen om in te vallen. De teamcaptains regelen dit onderling. Heb je vragen over de indeling? Stel deze dan 
gerust aan Emile. 
 
Opmerkingen vooraf: 

/ Klik hier voor speeldata. Let op, er is een aantal data dat ook valt in vakantie.  

/ geef verhindering op tijd door aan de teamcaptain ivm regelen van invallers of verplaatsen wedstrijd 
/ Klik hier voor spelregels oranje rood groen   
/ Klik hier voor spelregels geel 11 t/m 17    

 
DE INDELING VAN DE TEAMS 
ROOD 2 ORANJE 1 ORANJE 2 GROEN 2 
Vajèn Goosssens Lois Wasser Liam Daniels Jurre Clignet 
Bowis Megens Eva van der Valk Noor van Hout Thijs Joosten 
Bob Meijer Quinn Slaats Rylan Broeren Thijmen Kuppens 
Benjamin Vogels Riva Megens Stijn van Tiel Nina Wasser 

 Dez Vermeulen Kriz Bekker Noah Slaats 

   Mady Kempkes  

   Sam Staadegaard  

   Jesper van Kaaij 

    
teamcaptain  teamcaptain  teamcaptain  teamcaptain  
?? ?? ?? ?? 
06 -  06 -  06 -  06 -  

 



 

 
 

    
 

 
GEEL  GEEL  GEEL  GEEL  
Damesteam t/m 14 Herenteam t/m 14 Damesteam t/m14 Herenteam t/m 14 
Anna Gerrits Koen van Deursen Maud Leenders Jens Leenders 
Kiki Snoeks Thijs van Deursen Bo van Hoogstraten Sem Gruijters 
Julia Verkuijlen Huub van der Mars Sophie van de Laar Ties van de Ven 
Fien de Groot Thijs van der Mars Pip Mezenberg Joos van der Heijden 
Fem van de Kamp Vince Megens Fleur Verbakel Luc Vervoort 
Alicia nieuw lid?   Bas Wijn 

   Diem van de Kamp 

    
teamcaptain  teamcaptain  teamcaptain  teamcaptain  
?? ?? ?? ?? 
06 -  06 -  06 -  06 -  

    
GEEL GEEL    
t/m14 gemengd t/m 17 gemend   
Djayden Broeren Christophe Bos   
Sanna den Engelsman Jasper Bouwdewijns   
Jip Beijers Bram Kanters   
Job van Houtert Fin van der Ligt   
Carlijn Timmermans Mathijs van Nieuwenhuizen   
 Onno Staadegaard   
 Tim Storms   
    
teamcaptain  teamcaptain    
?? ??   
06 -  06 -     

  
   

Gezocht: teamcaptains! 
Per team zoeken wij een teamcaptain, een aanspreekpunt en vertegenwoordiger namens en voor de jeugd / 
GLTV. Een captain regelt o.a. de indeling, wie er rijdt, wie er helpt die dag als ouder/ verzorger in de keuken, 
zorgt eventueel voor een vervanger, vult de standen in, etc. Interesse? Of wil je samen met iemand deze rol 
oppakken? Graag! Meld je / meld jullie bij Emile of de jeugdcommissie. Geen teams zonder captains. 
 
Wij hopen jullie hiermee naar wens te hebben geïnformeerd. Vragen of opmerking kun je doorgeven via 
jeugdcommissie@gltv.nl. Wij wensen iedereen…. 

 

HELE FIJNE FEESTDAGEN & EEN SPORTIEF & GEZOND 2023 


