Tennis voor de jeugd
LTC Hofgeest

Even voorstellen
De Jeugdcommissie
Hierbij stellen wij ons graag aan jullie voor. Wij, Caroline
(links) en Martine (rechts) zijn vanaf juni 2019 de nieuwe
jeugdcommissie. Onze kinderen spelen al ruim twee jaar
met veel plezier bij LTC Hofgeest. Met het vormen van
een jeugdcommissie willen wij ons samen met de
vereniging inzetten voor jeugdtennis.

De Trainer
Hoi, ik ben Lars Klaverstijn de tennistrainer van LTC Hofgeest. Ik
ben geboren in 1980 in Hilversum. Ik tennis sinds ik kan lopen. Ik
woon nog in Amsterdam met mijn vrouw Antoinette en mijn
dochter Beau (12-2-2018) maar wij zijn op zoek naar een huis in
Velserbroek. Mijn beste prestaties zijn: kampioen van Bahrain
(land), halve finale Nederlandse Kampioenschappen Veteranen en
mijn hoogste rating is 2.3 geweest. Met veel plezier geef ik nu de
kinderen en volwassenen les op LTC Hofgeest en ik hoop dit nog
lange tijd te blijven doen.

Vrij spelen
Als je wilt vrij spelen met een tennisvriend van de vereniging, moet
je hiervoor een baan reserveren. Dit heet afhangen. Het afhangen
doe je met je lidmaatschapspasje via het scherm in de kantine. Als
de kantine gesloten is, hoef je niet af te hangen en kan je spelen,
zolang de baan vrij is.

Jeugdhoek, binnen en buiten

Gedrag op het tennispark

In de jeugdhoek naast de bar is er ruimte waar kinderen
kunnen tekenen, ideeën in de ideeënbus kunnen doen en waar
tennisballen en tafeltennisbatjes liggen om buiten mee te spelen.
Buiten hebben wij twee mini-banen en een tennis oefenmuur. Als je
spullen gebruikt, berg ze dan ook weer netjes op, waar je ze
gevonden hebt. Op deze manier kunnen andere jeugdleden er
ook gebruik van maken.

Dit hoort wel:
·
Geef je tegenstander(s) een hand voor aanvang van de
wedstrijd
·
Zorg dat de ballen op de speelhelft van de serveerder
liggen, geef ze netjes aan
·
Sleep de baan na afloop indien nodig
·
Geef je tegenstander een hand na de wedstrijd en
feliciteer of bedank hem of haar
·
Speel het punt opnieuw bij discussie
·
Tel hardop
·
Wees aardig en positief naar je tegenstander, maar ook 		
naar je partner
·
Heb veel plezier

Tennisles / lidmaatschap
De tennislessen worden verzorgd door Klaverstijn Tennis.
De lessen zijn ingedeeld op kleur.
Rood (™ 8 jaar)
Oranje (8 ™ 12 jaar)
Groen(12 ™ 14 jaar)
Geel(14 ™ 17 jaar)
De tennisleraar deelt de kinderen in op niveau.
Bij het lidmaatschap (€155) zijn minimaal 32 tennislessen
inbegrepen. Die zijn verdeeld over het hele jaar.
Voor het lesrooster kun je kijken op:
https://www.klaverstijntennis.nl/lesrooster

Tennispark en vereniging
Onze vereniging ligt aan de rand van Velserbroek, op
sportpark Hofgeest. Het tennispark heeft 10 all weather banen. Dit
houdt in dat er het gehele jaar gespeeld kan worden, met
uitzondering van regen (plassen op de baan), vorst of sneeuw. Het is
een gezellige vereniging, die volledig draait op vrijwilligers.
Regelmatig organiseren we evenementen of toernooien.

Dit hoort niet:
·
Gooien met je racket
·
Ballen wegslaan
·
Vloeken en schelden
·
Ruzie maken met je tegenstander of partner
·
Telefoneren tijdens het spelen
·
Onsportief gedrag
·
Vals spelen
·
Afval op de baan achterlaten
Toeschouwers bemoeien zich niet met de wedstrijd. Zij
moedigen gematigd aan, ook de tegenstander bij een
mooie bal, en stimuleren sportief gedrag.

Ik ga op tennis, wat heb ik nodig?

Als je dit jaar voor het eerst op tennis gaat, dan willen we je
feliciteren met je keuze, want tennis is hartstikke gaaf!! Maar wat
komt er allemaal bij kijken als je op tennis gaat, hieronder wat
informatie waar je wellicht iets mee kunt.

1. Ballen

Er zijn tennisballen in vele soorten en kleuren. Hoe jonger je bent,
hoe zachter de bal, waardoor de bal een lagere snelheid en stuit
heeft. Dit maakt dat je de techniek sneller kunt leren en eerder in
staat bent heen en weer te slaan.

De Rode bal (stage 3) is voor jeugd van 5-9
jaar
De Oranje bal (stage 2) is voor
jeugd van 7-11 jaar
De Groene bal (stage 1) is voor
jeugd van 9-14 jaar
Ben je ouder dan 14, dan ga je
in principe met ‘gewone’ Gele
ballen spelen.

Met een Rode bal wordt op een halve baan
gespeeld. Met de Oranje bal op een driekwart baan
en met Groen en Geel op een hele baan.

2. Rackets

In tennisrackets is er veel keuze in de winkel en dat maakt het niet
makkelijk. Gelukkig is er een handige richtlijn waarmee je een
keuze kunt maken. Eén van de belangrijkste dingen om op te letten
bij de keuze van een kinder tennisracket, is de lengte. Het handige is
dat die lengte in direct verband staat met de lichaamslengte. Als je
twijfelt, kan je altijd informatie inwinnen bij de trainer.
4 handige stappen om tot de juiste keuze te komen:
1. Kies in de winkel een junior racket.
2. Pak het racket bij de greep, ga rechtop staan en laat het
racket langs je benen naar beneden hangen.
3. Beweeg het racket nu rustig langs het lichaam heen en weer.
4. Het racket heeft de juiste lengte als het racket tot over je 		
enkel komt, maar de grond niet raakt.

3. Kleding

Fijn zittende sportkleding is natuurlijk wel zo prettig. Je hebt, zeker
als je net begint, geen speciale tenniskleding nodig.
Schoenen moeten wel speciale tennisschoenen zijn, omdat je met
normale schoenen sneller uitglijdt. Koop dus echte
tennisschoenen, die voor kunstgras geschikt zijn.

4. KNLTB pas

Speciaal voor de ouders
Als vereniging proberen wij zoveel mogelijk leuke
evenementen te organiseren voor de jeugd.
Doordat wij als vereniging helemaal op vrijwilligers
draaien, verwachten wij van de ouders ook dat zij hun
steentje bijdragen. Denk hierbij aan het (helpen)
organiseren van evenementen, het lid worden van de
jeugdcommissie, het helpen bij een evenement of
teamcaptain zijn van het tennisteam van uw zoon of
dochter.
Aan het begin van het jaar sturen wij een lijst met de
evenementen die op het programma staan. Hierop staat
waar de hulp precies nodig is. De lijst graag ingevuld
inleveren bij de tennisleraar, zodat wij weten wanneer u
beschikbaar bent.Alvast bedankt.
Op naar een gezellig sportief jaar met z’n allen!

Je bent nu lid van LTC Hofgeest en onze vereniging is
aangesloten bij de nationale tennisbond KNTLTB. De KNLTB is
met 600.000 leden al jaren in de top 3 van sportbonden. Omdat je
bij ons lid bent krijg je een KNLTB pasje waarmee je competities en
toernooien kunt spelen. Ook heb je jouw pas nodig om te kunnen
afhangen bij vrijspelen.

