Infoboekje jeugd
MTV Stokeind 2018
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Hallo aspiranten en junioren
Allereerst willen wij alle nieuwe leden van harte welkom heten bij MTV
Stokeind en veel succes en plezier toewensen in jullie eerste seizoen.
Voor de jeugdtennissers die al een tijdje meelopen bij MTV Stokeind is
dit info-boekje ook heel makkelijk. Hierin staat wat er allemaal voor
jullie georganiseerd wordt door de jeugdcommissie, algemene
informatie welke je het hele jaar door nodig kunt hebben en
telefoonnummers van de trainer, clubhuis enz.
Er staan handige en nuttige tips in, data voor de toernooitjes die er
georganiseerd worden en natuurlijk informatie over de tennisweek en
competitie. Naast dit infoboekje ontvang je regelmatig e-mails van de JC.
Lees deze mails goed.

BEWAAR DIT BOEKJE DUS GOED!!!!!

De data van de evenementen in dit digitale informatieboekje kun je
alvast in je agenda noteren. Je ontvangt van ons voor ieder evenement
een email ter herinnering voor het inschrijven voor de toernooien
(jc@mtvstokeind.nl ) . Schrijf je zoveel mogelijk in voor alle activiteiten
via de mail.
Op de website van MTV Stokeind www.mtvstokeind.nl staat ook nog
eens de informatie welke je nodig hebt. Ook kun je vrienden worden met
MTV Stokeind via facebook, dan ben je ook altijd op de hoogte van de
meest recente ontwikkelingen en activiteiten.
Informatie over de activiteiten krijg je per mail van de jeugdcommissie
en via de digitale nieuwsbrief van MTV Stokeind.
Zo zie je: je wordt voldoende geïnformeerd over alle activiteiten welke
wij organiseren. Het enige wat je moet doen is je tijdig opgeven.
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Wie zit er in de jeugdcommissie van MTV Stokeind?
Karin Op ’t Hoog
(secretaris)
Heikant 4a
06-46252883
a.opthoog@outlook.com
Lieneke Verhoeven
(voorzitter)
Oirschotseweg 44
06-38904919
lienekeverhoeven@outlook.com
Marieke Verouden (jeugdcompetitieleider)
Schoolstraat 46
06-12858511
mariekeverouden@ziggo.nl
Esther Boogaers
Huysackerstraat 1
06-51065790
estherboogaers@gmail.com
Ramona Van Dam
Eysenbrand 21
06-44176474
rene_ramona@hotmail.com
Desirée Verhagen
Krijtestraat 22
06-12367300
desiree.verhagen@ziggo.nl
Brigitte Kennes
Oirschotseweg 48
06-36281574
kennesbke@gmail.com
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Marjon van Dijk
De Lathouwer 21
06-20833876
Marjonvandijk75@home.nl
Mailadres jeugdcommissie: jc@mtvstokeind.nl
Paviljoen MTV Stokeind, Stokeind 4, Tel: 013-513 23 13
www.mtvstokeind.nl
Ledenadm. MTV Stokeind:
Angelique Ligtvoet
Pastoor van den Boogaardstraat 19
5066 VM Moergestel
e-mail: ledenadministratie@mtvstokeind.nl
Trainer:
Helga de Groot
Tel: 06-53884341
stokeind@tennisschoolgijs.nl
Vindt een van je ouders het leuk om te organiseren en/of hand en
spandiensten te verrichten tijdens jeugdactiviteiten? Dan zijn wij, de
jeugdcommissie van MTV Stokeind, heel erg blij met hun hulp.
Wij kunnen hulp gebruiken bij het organiseren van toernooitjes; denk
aan vooraf helpen met een indeling maken, zodat er leuke partijen
ontstaan of tijdens de middag zelf helpen met de kinderen te ontvangen
en hier en daar bij te springen als teller bij de allerjongsten.

Trainingen
Tennisschool Gijs gaat dit seizoen opnieuw alle tennislessen verzorgen
voor de club. Om echt te leren tennissen is tennisles eigenlijk onmisbaar.
Je kunt je opgeven voor zomertrainingen (dit is de periode oktobermaart) en wintertrainingen (dit is de periode april-september). In
schoolvakanties is er geen tennisles.
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Alle jeugdleden worden tijdig door tennisschool Gijs geïnformeerd
wanneer de inschrijftermijn voor zomer- en wintertrainingen is. Ook
wordt er in deze email uitgelegd hoe je hiervoor digitaal in kunt
schrijven, wat de inschrijfmogelijkheden zijn (je kunt bijvoorbeeld
kiezen uit les met 4 of 8 kinderen) en de kosten voor de reeks trainingen.
Tennissen leer je niet vanzelf. Kom daarom zo vaak mogelijk naar de
baan om te oefenen en neem les.
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Cashless betalen
Dus betalen zonder contant geld!
Hoe werkt het?
In het tennispaviljoen kun je eenvoudig en veilig betalen met je KNLTBpas. Je moet alleen vooraf je KNLTB-pas opwaarderen. Dit kun je op 2
manieren doen:
1) Via een PIN transactie bij de kassa in het paviljoen (zie ook de kassa
instructie)
2) Via de online omgeving Mijnkniponline.nl of de KNIP app op je
smartphone. Je betaald dan met een iDeal transactie. Om in te kunnen
loggen in de online omgeving heb je een mail van Mijn KNIP Online
ontvangen. Zie ook de bijgevoegde instructies.
Belangrijk hierbij is dat het saldo niet op je KNLTB-pas zelf staat maar op
een rekening in de kassa beheeromgeving van MTV Stokeind. Mocht je je
KNLTB-pas kwijt raken, dan wordt dit saldo automatisch gekoppeld aan
je vervangende pas die we bij de KNLTB kunnen aanvragen. Ook bij de
jaarlijkse wisseling van de KNLTB-passen wordt het openstaande saldo
automatisch aan je nieuwe pas gekoppeld. Het verlies van je saldo omdat
je een consumptiekaart kwijt raakt is dus verleden tijd.
Bezoekers kunnen ook uitsluitend met een bankpas betalen. De
bezoekende verenigingen worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld.
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Gedragsregels op en rond de tennisbaan
De kleding:
Tenniskleding/sportkleding is verplicht. Tijdens wedstrijden en officiële
toernooien draag je dus geen voetbalshirts. Als het heel erg warm is,
houd je toch je shirt aan. Geen blote basten op de baan hoe fraai ze ook
zijn. Zorg voor goede tennisschoenen, geschikt voor kunstgrasbanen.
Je racket:
Hoort in je hand. Al wil je er nog zo graag mee smijten of rammen, dat
doe je dus niet. Tot 10 tellen of meer als dat nodig is en kijken hoe snel jij
je spel weer kunt herstellen. Ook dat is een vorm van (over)winnen.
Schelden, vloeken en spugen:
Al ben je een keer heel boos op jezelf of op een ander, je gaat niet hardop
lopen schelden. Heb je een verschil van mening over een bal, vraag dan
een LET. Dat betekent dat je vraagt om deze actie even over te mogen te
doen. Geeft de tegenpartij die niet, dan accepteer je dat en speel je door.
Sportief gedrag wordt verwacht. Het is voor je partner, je tegenstander
en voor jezelf veel leuker om gewoon gezellig te blijven tennissen. Niets
is zo vervelend en storend als er op de baan naast je gevloekt wordt of
discussies zijn of een bal wel of niet uit is.
Spugen is vies, klodders op de baan zijn smerig, niet stoer of cool.
Het net:
Daar loop je omheen en spring je niet overheen. Ook leun en sla je er niet
op.
Het afhangen:
Met het digitale afhangsysteem krijg je een baan toegewezen. Zorg dus
dat je altijd je pasje bij je hebt.
Als je op de baan wilt, hang je tegelijkertijd met de andere spelers af. Het
digitale JIBA-bord leest jullie pasjes en geeft aan op welke baan jullie
kunnen tennissen en tot hoe laat.
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Bij bliksem:
Ga zo snel mogelijk van de baan af. Denk niet mij overkomt niets!!!!
Rommel:
Heb je iets gedronken tijdens het tennisspel, gooi lege flesjes, papiertjes
enzovoort, in de prullenbak.
Het pasje
Waar heb je allemaal je pasje voor nodig en wat kun je er allemaal mee
doen:
 Als je vrij gaat tennissen heb je je pasje nodig om af te hangen. Als
je gaat enkelen mag je een half uur op de baan en als je gaat
dubbelen mag je voor een uur afhangen. Elke speler hangt af via
het digitale afhangsysteem.
 Om te betalen bij de kassa in het paviljoen.
 Als je competitie of een toernooi speelt, moet je altijd je pasje
meenemen, anders kun je geen wedstrijd spelen.
 Bij alle winkels van Intersport krijg je op vertoon van je KNLTBledenpas 10% korting, dit geldt ook voor de online store.
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Wie zijn er allemaal jeugdlid van MTV Stokeind:
ASPIRANTEN
Eva
Luuk
Julot
Floor
Quinty
Fenne
Finn
Iris
Joy
Sven
Florine
Loïs
Loek
Emma
Jules
Ralph
Rens
Narris
Sophie
Lars
Mila
Gwen
Fleur
Teun
Freekje
Belle
Sjuul
Mara
Maud
Tygo
Job
Rick
Menno
Marloes
Elles
Gijs
Tess
Jort
Suze
Jesse
Diede
Floor

van der
van der
van

van der
van

van
van

van
van den
van
op 't

van der
van
van

van
de

Linkels
Kouwenberg
Bruggen
Verhoeven
Heijden
Van herck
Geerts
Tekath
Smetsers
Sebregts
Joosten
Bergmans
Bruggen
Poppel
Van der Avoort
Vermeer
Dijk
Esch
Kouwenberg
Geerts
Oostendorp
Denissen
Dam
Bolsius
Broek
Verhagen
Ganzewinkel
Hoog
Kouwenberg
Denissen
Bruggen
Sebregts
Dijk
Zon
Henst
Denissen
Bergmans
Laarhoven
Joosten
Bont
Zoontjens
Dieduksman
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JUNIOREN
Anouk
Pleun
Milo
Jens
Roy
Thimo
Meeke
Lotte
Niels
Veerle
Dorus
Youri
Isa
Willemijn
Ymke
Jente
Maud
Lynn
Yvar
Sterre
Britt
Senne
Fee
Thomas
Bente
Bo
Teun
Amber
Luca
Tom
Remco
Jeske
Lodewijk
Pepijn
Rick
Marit

van

van
de
van
op 't
van den

van

van
van

van
van
de
van de

van
van de

Esch
Denissen
Severijns
dillen
Kouwenberg
Kort
Ketelaars
Dam
Hoogendoorn
Hoog
Broek
Hamerslag
Verschoor
Pauwels
Meuwissen
Laarhoven
Joosten
Denissen
Kain
Helvert
Esch
Denissen
Stevens
Zon
Helvert
Heeffer
Vos
Meuwissen
Laar
Huijnen
Bruurs
Embregts
Pauwels
Theeuwes
Zon
Loo
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Welke activiteiten worden er georganiseerd en wanneer:
Over het algemeen is deelname aan de jeugdevenementen gratis, tenzij dit bij
inschrijving expliciet vermeld wordt. Aan deelname aan de tennisweek zitten
bijvoorbeeld wel kosten verbonden.
Woensdag 14 + 21 + 28 maart:
Maak-kennis-met-tennis
Voor niet-leden van de basisschool die een proefles van de trainer om te
kijken of ze lid willen worden. De eerste beginselen van balvaardigheid
en slagvaardigheid worden bijgebracht.
Vrijdag 23 maart:
Van Velthoven Jong Belegen toernooi
Vanaf 17.00 uur wordt het Jong-Belegen toernooi gespeeld. Dit is een
heel populair toernooi voor jong en oud. Schrijf je in met je vader, je
moeder, opa, oma, buurman of je juf etc., dus een volwassen persoon om
samen dit toernooi te spelen. Dus zoek een partner en kom naar dit
gezellige toernooi.
Schrijf je in en meldt je aan per e-mail naar jc@mtvstokeind.nl voor 17
maart.
Zaterdag 24 maart:
Jeugddag (middelbare scholieren)
Op deze dag organiseren we een avond voor onze juniorleden. Dit zal
een gezamenlijke activiteit met tennisverenigingen uit Haaren en
Oisterwijk worden. Er zal gegeten worden, getennist, een quiz, gewoon
een gezellige avond.
Schrijf je in en meldt je aan per e-mail naar jc@mtvstokeind.nl voor 17
maart.
Zaterdag 9 juni:
BBQ-toernooi voor alle jeugdleden
We hopen op goed weer zodat het een echte “zomeractiviteit” wordt.
We willen rond 16.00 uur beginnen.
Schrijf je in en meldt je aan per e-mail naar jc@mtvstokeind.nl voor 1
juni.
Clubkampioenschappen
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Ook dit jaar worden de jeugdclubkampioenschappen in dezelfde periode
gespeeld als de clubkampioenschappen voor de senioren. Je schrijft je
hiervoor in via de website www.toernooi.nl
De clubkampioenschappen worden gehouden in juni en september.
Het is leuk als er zoveel mogelijk leden meedoen, je wordt ingedeeld in
leeftijdscategorieën. Dit zijn officiële wedstrijden, dus je moet zelfstandig
een wedstrijd kunnen spelen en zelf de stand kunnen bijhouden.
Verhinderingen kun je vooraf, bij het opgeven, op toernooi.nl aangeven.
Het is niet de bedoeling dat er tijdens het toernooi wedstrijden verplaatst
worden, ook niet in onderling overleg. Bij onverhoopte plotselinge
verhindering dient men altijd contact op te nemen met iemand van de
TC (technische commissie) (zie toernooi.nl).
11 t/m 24 juni:
Enkel Spel
Op schooldagen vanaf 17.00 uur en in het weekend vanaf 9.00 uur.
Voor de basisschoolleerlingen zullen zoveel mogelijk wedstrijden
plaatsvinden op de woensdagmiddagen; 13 en 20 juni. De finales
worden wel gewoon op zondag 24 juni gespeeld.
Finaleweekend: 23 en 24 juni 2018.
1 t/m 9 september:
Dubbelspel
Op schooldagen vanaf 17.00 uur en in het weekend vanaf 9.00 uur.
Voor de basisschoolleerlingen zullen zoveel mogelijk wedstrijden
plaatsvinden op de woensdagmiddag 5 september. De finales worden
wel gewoon op zondag 9 september gespeeld. Tot en met 12 jaar spelen
jongens en meisjes door elkaar.
Finaleweekend: 8 en 9 september 2018.
De leeftijdscategorieën zijn:
- t/m 10 jaar (geboren in 2008 of later)
- t/m 12 jaar (geboren in 2006 of later)
- t/m 14 jaar (geboren in 2004 of later)
- t/m 17 jaar (geboren in 2001 of later)
Bij de indelingen volgen we de leeftijdsindeling van de KNLTB.
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Voor de nieuwelingen:
Dit is geen gezelligheidstoernooi maar het zijn serieuze wedstrijden. Je
wordt ingedeeld en moet dan ook spelen. Natuurlijk ken je de regels en
weet je hoe je moet tellen. Je moet 15 minuten voor aanvang aanwezig
zijn in tennistenue.
Het kan wel eens zijn dat je moet wachten voor een wedstrijd kan
beginnen, dus zorg dat je tijd hebt. Op de finaledag kun je geen
verhinderingen hebben.
13 augustus t/m 17 augustus:
Jeugdtennisweek de Ontdekking
Deze superweek, gesponsord door Pannenkoekenhuis De Ontdekking
wordt gehouden van maandag 13 augustus t/m vrijdag 17 augustus.
Elke dag is er een sportief programma van 9.30 tot 16.00 uur.
’s Morgens krijg je tennisles van Tennisschool Gijs en speel je
wedstrijden. ´s Middags worden er andere activiteiten op georganiseerd.
Het wordt dan ook een week van “ontspanning door middel van
inspanning”. We proberen weer een overnachting te regelen.
Deze week is voor alle jeugdleden. Voor meer informatie kun je de
website en je email in de gaten te houden.
Woensdag 26 september + 3 + 10 oktober:
Maak-kennis-met-tennis
Voor niet-leden van de basisschool die een proefles van de trainer om te
kijken of ze lid willen worden. De eerste beginselen van balvaardigheid
en slagvaardigheid worden bijgebracht.
Zaterdag 29 september
Epi friettoernooi voor alle jeugdleden
Op zaterdag 29 september 2018, vanaf 16.00 uur, houden we het EPI
friettoernooi voor alle jeugdleden. Dus houd je van tennis en natuurlijk
ook van friet, kom dan naar de club.
Je mag zoveel friet eten als je wilt. Je speelt een partijtje tennis en eet een
frietje en weer een keertje tennis en dan een frietje en misschien weer een
frietje. Meld je aan via jc@mtvstokeind.nl voor 22 september.

13

Woensdag 28 november
Koek- en zopietoernooi (basisschoolleerlingen)
Dit is een toernooi voor onze jeugdleden die op de basisschool zitten.
Deze middag (van twee tot vier uur) zullen er wedstrijdjes worden
georganiseerd. Dus het wordt een gezellige middag met warme
chocolademelk en ander lekkers!
Dus schrijf je in voor 21 november, door een mail te sturen aan
jc@mtvstokeind.nl
Hulpouders:
Voor al deze activiteiten zijn wij altijd op zoek naar hulpouders. Hebt u
zin om ons af en toe te helpen bij activiteiten zelf? Dan zijn wij heel blij,
laat het ons weten. Dit kan via de mail of spreek ons aan!!!
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Competitie
Voor alle jeugdleden is het mogelijk om tenniscompetitie te spelen tegen
kinderen van andere tennisclubs. Al vanaf zes jaar kun je deelnemen aan
deze wedstrijdvorm en leren kinderen spelenderwijs de spelregels zodat
ze ook wanneer ze ouder worden met plezier kunnen deelnemen aan
wedstrijdtennis. Zowel in het voorjaar, het najaar als in de winter
kunnen jeugdleden aan de tenniscompetitie deelnemen.

World Tour Rood zondagochtend (circa 6 t/m 9 jaar)

Regels
-

-

-

-

-

-

Een ploeg bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door
elkaar.
Kinderen zijn van geboortejaar 2011 t/m 2008 en hebben het niveau Rood (spelen in
miniveld). In uitzonderlijke gevallen, als het kind écht nog niet de vaardigheid heeft voor
oranje, mogen kinderen max. 2 jaar te oud zijn (t/m 2006). Of als het kind erg getalenteerd
is en niveau rood aankan, mag het max. 2 jaar te jong zijn (vanaf 2013).
Er kan worden ingeschreven voor Rood 1 (R1, de beteren) of Rood 2 (R2). Alle kinderen
binnen de ploeg dienen dezelfde jeugdspeelsterkte te hebben.
Er wordt met rode ballen gespeeld. De host vereniging zorgt voor aanwezigheid van minimaal
1 bal per baantje en maakt voor aanvang de baantjes klaar. De locatie waar gespeeld wordt
rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de
afdeling zijn ingedeeld.
Advies start speeldag is 9.00 uur, aanwezig rond 8.45 uur. Totale speelduur van de dag is ca.
1½ tot maximaal 2 uur. Indien de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan een later
aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 11.00 uur).
Bij de indeling streven we ernaar ploegen bij elkaar te brengen met in totaal maximaal ca. 2226 kinderen. Dit aantal past op maximaal 2 volledige tennisbanen waarop overdwars 8 veldjes
kunnen worden gemaakt. Een kleinere groep kan ook op 1 tennisbaan waarop overdwars 4
veldjes kunnen worden gemaakt. Eventueel kan een 5e veldje worden gemaakt vanaf de
achterlijn richting hekwerk. Er kan worden gespeeld over mininetjes, maar je kunt ook een
lang lint / koord / touw spannen. Nethoogte dient ca. 80cm te zijn.
Er worden alleen enkels gespeeld. Alle aanwezige kinderen worden ter plekke in 2 groepen
verdeeld die door elkaar en tegen elkaar spelen.
Rood speelt korte partijtjes om wie het eerst 7 punten heeft gehaald, dus 7-6 is einde partij,
geen games tellen. Serveren gaat om de beurt, mag bovenhands en onderhands (als de bal
maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat. Bij de service geldt
de enkelspelzijlijn als nieuwe servicelijn, in de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn.
Er worden geen standen bijgehouden, wel vindt er een deelnameregistratie plaats via de
Tenniskids planner.
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World Tour Oranje zondagochtend (8 t/m 11 jaar)

Regels
Een ploeg bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door
-

-

-

-

-

-

-

elkaar
Kinderen zijn van geboortejaar 2009 t/m 2006 en hebben het niveau Oranje. In uitzonderlijke
gevallen, als het kind écht nog niet de vaardigheid heeft voor groen, mogen kinderen max. 2
jaar te oud zijn (t/m 2004). Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood is ontgroeid, mag
het max. 2 jaar te jong zijn (vanaf 2011).
Er kan worden ingeschreven voor Oranje 1 (O1, de beteren) of Oranje 2 (O2). Alle kinderen
binnen de ploeg dienen dezelfde jeugdspeelsterkte te hebben.
Oranje speelt op een ¾ baan, de achterlijn ligt halverwege de servicelijn en baseline.
Er worden enkels en dubbels gespeeld, waarbij de dubbelpartner zoveel mogelijk van de
eigen vereniging is. De dubbels worden ‘ad random’ door een computerprogramma
(Tenniskids planner) samengesteld. De dubbels spelen in het dubbelveld, dus incl. de
tramrails.
Er wordt met oranje ballen gespeeld. De hostvereniging zorgt voor aanwezigheid van 3 ballen
per baan en maakt voor aanvang de oranje banen klaar. De locatie waar gespeeld wordt
rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de afdeling zijn
ingedeeld.
Advies start speeldag is 9.00 uur, aanwezig 8.45 uur. Totale speelduur van de dag is ca. 2½
tot maximaal 3 uur. Indien de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan een later
aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 12.00 uur).
Bij de indeling streven we ernaar meerdere ploegen bij elkaar te brengen met in totaal tussen
de ca. 18 - 24 kinderen. Dit aantal past op 3 tot 4 tennisbanen. Eventueel wordt er op een
smalle oranje baan gespeeld (halve lengtebaan incl. tramrails), echter alleen bij gebrek aan
voldoende banen.
Naast de oranje baan van enkelspelzijlijn naar enkelspelzijlijn is het ook mogelijk van een
smallere versie van de oranje baan gebruik te maken. De zijlijnen van deze baan liggen dan
zo’n 80 cm binnen de enkelspelzijlijnen van de volledige baan.
Oranje speelt partijen om 5 games met BPS (Beslissend Punt Systeem bij 40-40), Zo houd je
altijd een winnaar en wordt in een dubbel door iedereen minimaal 1 keer geserveerd.
Serveren mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2 e
servicebeurt als de 1e poging fout gaat.
Er worden alleen partijresultaten bijgehouden zoals winnaar of verliezer, bijv. Pietje wint,
Jantje verliest. Iedere speeldag wordt een ploeg binnen de afdeling dagwinnaar.
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Groene competitie zondag (circa 10 t/m 12 jaar)

Regels
Er kunnen gemengde teams worden gemaakt. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
-

-

-

-

-

Deelnemende junioren moeten geboren zijn in 2007 t/m 2005 en hebben het niveau groen. In
uitzonderlijke gevallen, als het kind écht nog niet de vaardigheid heeft voor geel, mogen
kinderen max. 2 jaar te oud zijn (t/m 2003). Of als het kind erg getalenteerd is en niveau
oranje is ontgroeid, mag het max. 2 jaar te jong zijn (vanaf 2009).
Er kan worden ingeschreven voor Groen 1 (G1, de beteren) of Groen 2 (G2).
De ploeg bestaat bij inschrijving uit minimaal 4 spelers, maximaal 6 spelers. Zorg dat er
voldoende invallers zijn, zodat uitval of verhindering van spelers kan worden opgevangen.
Er worden per competitiewedstrijd 4 enkelspelen gespeeld en 2 dubbels.
Er wordt gespeeld met groene ballen.
Er worden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games (start op 0-0) met een verschil van 2
games (bijv. 4-2, 5-3). Bij een gelijke stand van 4-4 in de set volgt een tiebreak tot 7 punten
(met een verschil van 2 punten). Indien een beslissende 3e set moet worden gespeeld, wordt
deze vervangen door een beslissende wedstrijdtiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2
punten).
Het Beslissend Punt Systeem (bij 40-40 winnend punt) wordt toegepast.
Het aanvangstijdstip is variabel tussen 8.30-12.00 uur. Advies is 8.30 uur.
De ploegen dienen te worden begeleid door personen die op de hoogte zijn van de
reglementen en de puntentelling.
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Gele competitie zondag (circa 11 t/m 17 jaar)
Voor de middelbare schooljeugd is de tenniscompetitie op zondag. Je
speelt dan volgens de volwassen spelregels op een heel veld met gele
ballen.
Competitietennis houdt in dat je met een team van minimaal 4 en
maximaal 6 spelers, een hele middag een aantal wedstrijden speelt tegen
andere verenigingen onder begeleiding van een coach. Hierbij wordt
zowel “thuis” als “uit” gespeeld.
Er moeten ook altijd ouders bereid zijn te rijden. Je moet zelf wedstrijden
kunnen spelen, best fanatiek zijn en natuurlijk kijk je naar de wedstrijden
van je teamgenoten.
De voorjaarscompetitie start begin april en eindigt begin juni.
De najaarscompetitie start in september en eindigt begin november.
De wintercompetitie start in november en eindigt eind januari.
In die periode zijn er veelal 7 speeldagen ingedeeld en we moeten er
vanuit kunnen gaan dat je op (bijna) alle speeldagen kunt tennissen.
Iedereen moet zelf inschrijven. De JC stelt samen met de trainer de teams
vast uitgaande van alle inschrijvingen en afhankelijk van de
afzonderlijke speelsterkte van de teams. Uiteraard houden we rekening
met de huidige teams en natuurlijk mag je al wel wat spelers zoeken om
een team mee te formeren, maar die moeten zich wel zelf inschrijven.
De juiste informatie en het inschrijfformulier wordt je per email
toegestuurd.
Op het formulier kun je ook aangeven met wie je graag in een team zou
willen spelen. Maar zoals hierboven al is aangegeven bepalen wij,
Jeugdcommissie en trainer, wie er in welk team speelt. We proberen
zoveel mogelijk teams in te schrijven en streven er naar om iedereen die
zich aanmeldt ook in te delen. Een 100 % garantie kunnen we uiteraard
niet geven.
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Tot slot!
Veel (oudere)jeugdleden hebben een eigen mobiele telefoon en/of
emailadres. Het zou voor ons prettig zijn als we jouw gegevens in onze
administratie mogen noteren en je persoonlijk kunnen benaderen met al
het nieuws vanuit de jeugdcommissie. Je kunt jouw gegevens aan ons
doorgeven via jc@mtvstokeind.nl . Uiteraard blijven je ouders tot je 18
bent ons eerste aanspreekpunt en zullen zij ook op de hoogte gehouden
worden.
Tennisplezier en gezelligheid staan bij onze club voorop! Al jaren
worden de evenementen zeer goed bezocht en daar zijn we erg blij mee.
De onderlinge sfeer tussen de jeugdleden is erg goed, jong en oud zijn
samen op een leuke manier bezig met de tennissport en dat is voor ons
als jeugdcommissie een goede motivatie om veel leuke activiteiten te
blijven organiseren.
Heb je zelf leuke ideeën, verbeterpunten, vragen of opmerkingen?
Aarzel niet en laat iets aan een van de jeugdcommissieleden weten. We
zijn er tenslotte voor jullie!
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