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Monnickendam, januari 2022 

 

Beste jeugdleden en de ouders/ verzorgers van de jeugdleden, 

Hierbij ontvangen jullie een nieuwsupdate van de jeugdcommissie bij TCM. In deze update kijken we 

waar we nu staan met de jeugd bij TC Monnickendam. Natuurlijk is er een terugblik op 2021, met de 

activiteiten en competitie. En ook komt 2022 aan bod. Wat zijn de plannen voor dit nieuwe jaar. We 

sluiten af met de jaarkalender, voor op het prikbord. 

Veel leesplezier! 

 

Waar staan we nu, met het jeugd tennis bij TC  Monnickendam. 
In 2021 heeft Dick de Zwart zijn verantwoordelijkheden voor wat 

betreft het jeugd tennis bij TC Monnickendam overgedragen. Na 20 

jaar bijgedragen te hebben aan de vereniging, in tal van rollen en 

verantwoordelijken (zeker niet alleen jeugd) is een woord van dank 

zeker op zijn plaats. Dank voor alles wat je voor de vereniging én de 

jeugd gedaan hebt Dick, zeer gewaardeerd! En, gelukkig mogen we 

je nog steeds vragen voor hulp en advies.  

 

De jeugd activiteiten zijn overgenomen door Ralph Hodenius (was al actief voor de competitie en 

blijft dit doen), Hennie Raterman en Ary Huizer. Recent heeft Mijntje Reurs zich aangemeld om mee 

te denken en te helpen. Naast deze mensen zijn er natuurlijk nog anderen die helpen met en bij de 

organisatie van verschillende activiteiten en onderdelen van het jeugd tennis. Dank daarvoor! Wil je 

zelf ook helpen, laat het weten. Het is echt leuk om te doen en de waardering is enorm. 

In het afgelopen jaar zijn we ondanks/ dankzij de pandemie wat gegroeid qua jeugd, dat is leuk om te 

zien. Dit hopen we ook in 2022 door te zetten!  

Heb je vriendinnetjes/ vriendjes, neem ze een keer mee naar de baan. Als je twee nieuwe leden 

aanbrengt beloont de vereniging je ook met een prachtig cadeau, een tennis racket! 

Als laatste maar zeker niet het minst belangrijk, als jeugd commissie proberen we actief een aanbod 

te realiseren van tennis activiteiten. Wij hopen dat alle jeugdleden dit leuk vinden en actief gaan 

deelnemen. Niet alleen les nemen, maar vooral meedoen aan de competitie én aan de activiteiten 

die georganiseerd worden. Van meer tennis spelen ga je beter spelen, en als het beter gaat wordt 

het ook leuker. En als je iets leuk vindt ga je het vaker doen! 

Terugblik op 2021 
We hebben al bijna 2 jaar te maken met Corona, het is niet anders. In het begin van 2021 hebben we 

(in navolging van 2020) lekker nog wat onderlinge wedstrijden kunnen spelen. Een grote groep 

Foto Dick de Zwart 
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kinderen was zeer regelmatig op het tennis park te vinden, om tegen en met elkaar te spelen en 

plezier te maken. Heel erg leuk om te zien dat er zo enthousiast gereageerd werd op deze ad-hoc 

georganiseerde wedstrijden. Zie hieronder een aantal foto’s van deze kleine toernooitjes. 

 

Foto onderlinge tennis wedstrijden 

Gelukkig konden we voor de zomer ook nog een verkorte voorjaarscompetitie spelen, een beperkt 

aantal weekenden en niet iedereen in de juiste sterkte. Maar dat mocht de pret niet drukken, 

uiteindelijk gewoon 5 weekenden competitie gespeeld, hartstikke leuk. Hierbij de resultaten van de 

groene en gele teams: 

 

Foto eindstanden voorjaarscompetitie 2021 

In april en september hebben we onder de bezielende leiding van Gerben ook nog tennis-clinics 

kunnen geven. Het doel hiervan is om nog meer kinderen kennis te laten maken met tennis. De 
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ouders en deelnemers vonden dit hartstikke leuk, en een heel aantal kinderen hebben zich 

opgegeven als lid bij TCM én voor tennisles. 

 

Foto onderlinge tennis clinics 

Direct na de zomervakantie hadden we het (eerste) Waterlandse Jeugd Club Kampioenschap, in 

samenwerking met de tennis verenigingen van Broek in Waterland en Ilpendam. Een zeer geslaagd 

toernooi met ongeveer 60 deelnemers, spannende wedstrijden en trotse winnaars. Ook hierbij 

natuurlijk een kleine foto impressie. 

 

Foto Waterlandse Jeugd Clubkampioenschappen 2021 

In september, oktober en november was het tijd voor de najaar competitie. We hadden 6 teams 

ingeschreven en die hebben de Monnickendamse eer hoog gehouden! Niet iedere wedstrijd kan 

gewonnen worden, maar van iedere bal die je slaat wordt je beter! Hierbij de resultaten: 
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Foto eindstanden najaar competitie 2021 

Als laatste hadden we toch nog een kers op de taart. De tennisschool kon voor de jongste jeugd nog 

een geweldig Kerst event organiseren. Het weer zat niet mee dus het was niet alleen maar tennis, 

maar alle deelnemende kinderen hebben een geweldige dag gehad! 
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Foto Fast Forward Kerst Clinic 

 

Wat gaan we doen in 2022 
Het nieuwe jaar is al begonnen en de competitieteams voor het voorjaar zijn al gevormd. Vanaf april 

gaat de competitie starten, maar ook voor die tijd hebben we al activiteiten op de planning. 

In de bijlage staat de jaar kalender opgenomen. Deze is zo goed als mogelijk, maar er kunnen nog 

dingen bijkomen/ of afvallen. We lichten er een paar dingen uit: 

- Tennis op zondag. Een variant op Tennis op vrijdag. We organiseren wat onderlinge 

wedstrijden en zorgen er zo voor de er iedere maand tennis gespeeld kan worden 

- We gaan ‘Knallen met die ballen’. We hebben sinds kort een ballen kanon en kunnen 

daarmee goed oefenen. De details volgen nog. 

- Open Jeugd Toernooi; om ook eens tegen andere kinderen te spelen, buiten de competitie, is 

het leuk om mee te doen aan open toernooitjes. Veel kinderen kennen dit niet en daarom 

organiseren we er nu één op het park bij TCM. Voor Groene en Gele spelers. We kijken of we 

zowel dubbel als enkelspel kunnen faciliteren. 

- Op herhaling zijn: 

o De PaDoMaZo, lekker tennissen met een ouder/ oom/ tante of buurman. 

Gezelligheid staat voorop, maar de wisselbokaal met snoepjes is natuurlijk niet te 

versmaden 

o De Waterlandse JeugdClubKampioenschappen. Na het succes van afgelopen jaar 

gaan we dit natuurlijk herhalen 
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Wat we niet doen; Het plan was opgevat om de kinderen in de basisschoolleeftijd mee te nemen 

naar het ABN AMRO tennistoernooi, en dan meer specifiek de kidsdag. Dit is met de huidige 

maatregelen geen optie en daarom hopen we dat in een ander jaar nog eens te kunnen doen. 

Ook de TOV doen we dit jaar niet meer in de ‘oude’ opzet. Het enthousiasme bij de kinderen was 

terug gelopen, dus tijd voor iets nieuws. Dat wordt waarschijnlijk knallen met die ballen. Informatie 

volgt! 

Bij deze willen we ook de Tennis Ladder nog eens onder de aandacht brengen. De vereniging heeft 

een tennis ladder voor senioren, maar ook voor junioren is er een mogelijkheid om eens per twee 

weken een wedstrijd gepland te krijgen. Dit is met name geschikt voor de kinderen vanaf 11 jaar, die 

kunnen zelfstanding naar het park. Meld je hier aan: 

https://sportconnexions.com/nl/tennisladder/monnickendam-tennis-junior/4335/ 

En naast het bovenstaande natuurlijk de normale lessen, de competitie en je kan altijd vrij tennissen! 

Heb je vragen, ideeën of kunnen we iets beter doen? Laat het weten; jeugd@tcmonnickendam.nl 

Heel veel tennisplezier in 2022! 

 

De Jeugdcommissie van TC Monnickendam 

 

Ralph Hodenius 

Hennie Raterman 

Ary Huizer 
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