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1.  Algemene informatie over TV Tautenburg 
 

Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie (JC) organiseert de jeugdactiviteiten op de club zoals competitie, 

clubkampioenschappen en gezelligheidstoernooitjes. In 2018 bestaat de JC uit: 

 

 

                                                 
Ilse van Woudenberg              Saskia van Dijk                              Dennis Top 

Voorzitter 

06-57527586                             06- 15876126                                06-24360095 

 
 

Voor alle vragen over jeugdactiviteiten kun je bij de JC terecht via  jc@tautenburg.nl of neem contact 

op met één van de JC leden. 

Clubhuis / jeugdhonk 
Iedereen is welkom in ons clubhuis. Bardienst wordt voorzien door alle volwassen leden van de club 

die zichzelf kunnen inroosteren.  Tijdens de trainingen zal de kantine vaak wel open zijn maar is er 

geen bardienst.  Iedereen kan gerust binnen plaatsnemen.                                                                                                                              

Het jeugdhonk is een gezellige plek met spelletjes voor jong en oud. Het is voor iedereen 

toegankelijk, spelend lid, broers, zussen enz. Als iedereen bij het weggaan even checkt of de 

gebruikte spullen zijn opgeruimd, houden we het met zijn allen netjes. 

Gedragsregels  
Op het park maak je gebruik van andermans spullen en daar zijn we dan ook zuinig op. 

 

Op de baan draag je sportkleding en tennisschoenen. We maken gebruik van de openslaande hekjes 

en klimmen niet over de hekken.  De netten op de baan zijn er om een bal overheen te slaan en niet 

om er zelf overheen te springen of klimmen. 

 

In de hal staat een ton met leenrackets die gebruikt mogen worden, maar wie ze leent ruimt ze ook 

netjes weer op.  

 

Scheldpartijen en onsportief gedrag worden niet getolereerd. Respect voor de tegenstander hoort bij 

de sport. 

 

 
 

 
 
 

mailto:jc@tautenburg.nl
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Wij vinden het belangrijk dat de kinderen van onze tennisvereniging sportief gedrag laten zien op 

en rondom de tennisbaan. Ook het voorbeeld van de ouders langs de baan is hierbij van belang.  

 

Onderstaande afspraken gelden hierbij: 

 

amen maken we veel plezier 

unten van de tegenstander zijn ook mooi 

uders zijn geen coaches 

ackets zijn om mee te tennissen  

ellen doen we hardop en eerlijk 

edereen gedraagt zich sportief 

r wordt niet gevloekt of gescholden 

ijne wedstrijd! 

 

 

 

 

Afhangbord/pasje 
Je kunt met je KNLTB pas altijd het park op door deze door de paslezer bij het toegangshek te halen. 

Op dezelfde manier kun je de deur naar het halletje openen. Ieder lid heeft een KNLTB pas. 

 

Iedereen is  welkom om vrij te komen spelen. Als je vrij gaat tennissen zorg je zelf voor de ballen. 

 

Het kan voorkomen dat het erg druk is op de baan en dan moet je een baan reserveren via het 

afhangbord. Dit heet “afhangen”. Iedereen krijgt dan een baan voor een bepaalde tijd. Afhangen doe 

je met de touchscreen computer in de hal en je KNLTB pas. Rechtsboven het touchscreen vind je ook 

de knoppen  van de lampen per twee banen. en je KNLTB pas.  
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2. Wat zit er in  mijn tennistas 
 

Om te tennissen heb je natuurlijk sportkleding, tennisschoenen, een racket en ballen nodig, maar 

wat zit er nu allemaal nog meer in je tennistas? 

Hier zie je  een plaatje met alles wat er in je tas zou kunnen zitten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle spullen, zoals rackets, ballen, schoenen, tassen of andere accessoires zijn te verkrijgen bij de 

trainer op de club of bij de sportzaak of op internet. Voor informatie over tennisartikelen kun je altijd 

contact met de trainer opnemen.   
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3. Tennislessen  
 

De tennislessen bij Tennisvereniging Tautenburg worden verzorgd door Paul de Bruin die sinds 2001 

zijn eigen tennisschool heeft, Tennisschool Paul de Bruin. Paul is in het bezit van de KNLTB A & B 

licenties en heeft diverse extra opleidingen gevolgd die meerwaarde hebben voor onze jeugd zoals 

o.a. tenniskids A, omgaan met pubers en een cursus Sport EHBO, reanimatie en AED-gebruik. 

Tennisschool Paul de Bruin verzorgt het hele jaar door tennislessen voor elke leeftijdsgroep en 

speelsterkte. Er worden trainingen aangeboden voor iedere speler en op elk niveau. Zomer en winter 

wordt er buiten getraind op onze kunstgrasbanen. De lessen voor het zomerseizoen starten begin 

april en voor het winterseizoen starten de lessen begin oktober en begin januari. De lesgroepen 

worden ingedeeld naar spelniveau en leeftijd. Een maand voor de start van iedere nieuwe lesperiode 

ontvangt u een mail waarin u zich kunt opgeven voor de komende lesperiode.  

Wanneer je tennislessen neemt bij de tennisschool, krijg je hiervan een factuur thuisgestuurd. Het 

lesgeld zit dus niet in de contributie verwerkt, maar is apart hiervan. Zo kan iedereen zelf bepalen 

om tennisles te volgen of niet. Om tennis op een juiste manier te gaan spelen is het aan te raden 

om tennisles te nemen. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met de trainer.  

Voor alle jeugd is er naast de deelname aan de gewone tennisles ook de mogelijkheid om een door 

de club gesubsidieerde 10 rittenkaart te kopen voor de inlooptrainingen. Deze training is voor de 

basisscholieren op maandag van 16.00 tot 17.00 uur en voor de middelbare scholieren op vrijdag 

van 17.30 tot 18.30 uur. De 10 rittenkaart kost € 30,- (dus slechts € 3 per les!) en is een half jaar 

geldig na aanschafdatum.  

Je kunt Paul bereiken op nummer 06-10259988. 
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4. Wat is tenniskids 
 
TV Tautenburg is een officiële tenniskids vereniging.  

 

Wat is tenniskids 
Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar. Met speciale ballen, rackets, 

banen en oefeningen leert zelfs de jongste jeugd de sport razendsnel te spelen. Kinderen worden 

direct in een team met leeftijdsgenootjes geplaatst. Zo maken ze snel nieuwe vriendjes en werken 

ze samen naar duidelijke doelen toe. Dat is niet alleen goed voor de fysieke, maar ook voor de sociale 

vaardigheden. Plezier en samenspel; daar draait het om bij Tenniskids. Naast de uitdagende 

trainingen is er ook een gevarieerd wedstrijdaanbod waaraan kinderen het hele jaar door vaak als 

team kunnen deelnemen.  

 

De kleurindeling: Rood, Oranje en Groen 
Tenniskids is geheel afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van kinderen. Drie kleuren brengen 

hun vooruitgang in kaart: Rood, Oranje en Groen. Bij iedere kleur horen andere leeftijden, 

baangroottes en balsoorten. In alle kleuren spelen jongens en meisjes door elkaar. 

 

De leeftijdsgrenzen voor Rood, Oranje en Groen gelden als adviesrichtlijnen. Per kleur is er een 

marge van twee jaar. Onderstaande leeftijdsindeling wordt gehanteerd bij alle KNLTB wedstrijden en 

geldt voor het hele jaar 2018. 

 

 
 

Rood 
In deze eerste fase maken kinderen kennis met het tennisspel. Ze leren de basisvaardigheden op 

het gebied van bewegen en coördinatie en spelen korte wedstrijden. Er wordt gespeeld met een 

zachte rode bal op een minibaan (6x12 meter).  
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Oranje 
In de tweede fase van Tenniskids wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling. De kinderen leren 

nieuwe slagen en technieken die hen helpen om uiteindelijk te kunnen spelen op een grote baan. Er 

wordt gespeeld op een driekwartbaan met een Oranje bal. De wedstrijden worden steeds langer.  

  

 

Groen 
Dit is de laatste fase in de voorbereiding op ‘hele baan’ tennis met de normale gele bal. De kinderen 

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 worden op een hele baan 

gespeeld met een langzame Groene bal.  

  
 
Na Groen zijn kinderen helemaal klaar om op een hele baan te tennissen met de bekende gele bal. 

Ze beheersen de juiste techniek om op een heel veld rally’s te spelen. 

 

Tenniskids betekent niet alleen uitdagende trainingen maar ook een gevarieerd wedstrijdaanbod. Bij 

de verschillende kleuren hoort ook een competitiesysteem, de World Tour (Rood en Oranje) en de 

Groene competitie. Hierover lees je meer in het hoofdstukje “wat is er voor jou op de club te doen”.  

 

Op http://tenniskids.nl/ is nog heel veel meer informatie te vinden over tenniskids. 

  

http://tenniskids.nl/
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5. Wat is er op de club te doen 
 
Bij TV Tautenburg worden heel veel dingen georganiseerd voor de jeugd. Hieronder vertellen we iets 

over de verschillende competities, de mogelijkheid om open toernooien te spelen, de 

clubkampioenschappen en andere activiteiten op de club. 

 

KNLTB World Tour 
Kinderen in Rood en Oranje kunnen mee doen aan de World Tour.  

De World Tour bestaat uit ongeveer elf speelmomenten op zondagochtend in de periode maart-juni 

en september-november. Elke speeldag staat in het teken van een wereldstad die de profs ook 

aandoen binnen de ATP World Tour. Je speelt samen met je team korte wedstrijdjes tegen kinderen 

van andere verenigingen. Dat kan “thuis” bij Tautenburg zijn maar ook “uit” op andere tennisparken. 

De World Tour is een leuke en laagdrempelige manier om kennis te maken met competitie spelen.  

KNLTB Groene competitie 
Voor Groene spelers is er voorjaarscompetitie en najaarscompetitie op 7 zondagochtenden in het 

voorjaar (april en mei) en 7 zondagochtenden in het najaar (september en oktober). Je speelt in een 

team van meestal 4-6 kinderen zowel thuis- als uitwedstrijden. De wedstrijden zijn langer dan in de 

World Tour maar korter dan in de Gele jeugdcompetitie.  
 

KNLTB jeugdcompetitie Geel 
Voor Gele jeugdspelers is er ook een voorjaars- en najaarscompetitie. Deze competitie vindt plaats 

op 7 zaterdagen of zondagen in het voorjaar (april en mei) en in het najaar (september en oktober). 

Je speelt in een mixteam, jongensteam of meisjesteam van meestal 4-6 kinderen. 

 

Tenniskids events 
Naast de World Tour en de Groene competitie zijn er op het gebied van Tenniskids ook vele events 

te spelen in Rood, Oranje en soms ook Groen. Events zijn wedstrijdactiviteiten die clubs organiseren 

en duren een dagdeel. Events zijn laagdrempelig en veel minder prestatief opgezet dan de open 

toernooien. De inschrijving voor Events verloopt via http://tenniskids.toernooi.nl/ 

 

Open jeugdtoernooien 
Voor Groene en Gele jeugdspelers worden open toernooien georganiseerd die meestal een week 

duren, inclusief de weekenden.  

 

Ook organiseert TV Tautenburg een open jeugd toernooi op onze eigen club. 

 
Andere leuke jeugdtoernooien in de buurt zijn bijvoorbeeld: 

Meijenhagen (De Bilt), Iduna (Utrecht), Shot (Zeist),  

Nederhorst (Nederhorst den Berg), Driebergen, Houten,  

BLTC (Baarn), Hoogerheide (Hilversum), Tulip (Hilversum),  

Helios (Bilthoven) en Bunnik. 

 

http://tenniskids.toernooi.nl/
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Clubkampioenschappen 
Ieder jaar organiseert de jeugdcommissie samen met de technische commissie de 

clubkampioenschappen. In juni worden meestal de onderdelen enkel en mix gespeeld en in 

september het onderdeel dubbel. Voor de jeugd zijn er aparte categorieën Rood, Oranje, Groen, Geel 

A en Geel B.  

 

Andere activiteiten op de club 
Naast competitie, toernooien en clubkampioenschappen worden er binnen de club leuke activiteiten 

georganiseerd waarbij vooral de gezelligheid voorop staat. Een paar voorbeelden zijn: 

• Toss middagen (soms samen met TV Hollandsche Rading). 

• Openingstoernooi. 

• Mini Maxi toernooi. 

• De nacht van Taut (voor middelbare schooljeugd) 

Ieder jaar organiseert tennisschool Paul de Bruin ook een super leuk tenniskamp. Dit is zo bijzonder 

dat we daar zelfs een apart hoofdstukje aan hebben gewijd. 

Hoe geef ik me op voor de activiteiten 
Alle activiteiten worden aangekondigd via de website www.tautenburg.nl en via een e-mail (aan je 

ouders). Inschrijven kan dan via een link op de website. Ook de trainer zal jullie na de les herinneren 

aan activiteiten waarvoor ingeschreven kan worden. Als je ouders in de groepsapp zitten ontvangen 

ze ook een appje.  

 

  

http://www.tautenburg.nl/
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6. Tenniskamp 
 

Ieder jaar organiseert de trainer met een grote groep vrijwilligers een tenniskamp. Zes dagen (5 

nachten) plezier voor alle jeugd. Dit wordt georganiseerd op de naastgelegen korfbalvereniging.  

Een echte aanrader voor iedereen. De kampweek heeft altijd een thema en staat in het teken van 

plezier maken met elkaar, tennissen, samen eten, slapen in tenten, allerlei spellen doen waarin 

iedereen uitgedaagd wordt, grensverleggend bezig is en uit z’n dak gaat. 

Het is bij uitstek “DE” activiteit om het clubgevoel te ervaren, een hechte groep te worden, en een 

teamgevoel te krijgen. Na de kampweek  ken je iedereen en iedereen weet wie jij bent. Superleuk!!! 

Hieronder wat leuke foto’s!! 
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7.  Selectiespelers 
 

De tennisvereniging heeft een jeugdselectie. Dit is een groep kinderen die behoren tot de beste 

kinderen van de vereniging. Deze kinderen trainen 1 ½ uur extra per week op woensdagavond van 

17.30 tot 19.00 uur. Misschien leuk om een keer te komen kijken naar hoe jij over een aantal jaar 

zou kunnen tennissen. Deze groep kinderen zal ook een aantal activiteiten gaan organiseren voor de 

tenniskids spelers.  

Hieronder zie je een foto van de selectiegroep zomer 2017 met de namen erbij. 

 

Van links naar rechts:  

Max van de Berg, Didier Moggré, Levi Copijn, Isabel Mosterd, Sophie Sakkers, Marlijn Mosterd en 

Jaime Fatels. 

 


