
Jeugd 
Tennis 
Animo
de club - de commissie - competitie

Agenda - wanneer - waar - hoe 

lessen - vriendjes - outfit - adres

service - forehand - volley - conditie

Contactadressen:

Tennisclub Animo
Vliegende Vaart  8
Tel.: 0115 613380 / www.tcanimo.nl

Jeugdcommissie contactpersonen:
Voorzitter: John Haak  06-22453649 / jhaak.animo@gmail.com
Tennis Geel: Ljiljana van Beijsterveld  06-43732852 / beystervel@zeelandnet.nl
Tennis Groen: Karin Geus  06-17574729 / geussi@live.nl
Tennis Oranje/ Rood/ Blauw: Nathalie de Schepper  ndeschepper@hotmail.com

Tennisschool Filip Versluys 
Tel.: 0032 475 65 92 88 
e-mail: fversluys@yahoo.com                                       

Wat is er te doen… 

• 2 april - Kidsevent Rood

• 4 april van 13:00 - 17:15 uur  - Tennisclinic basisscholen

•  8 april t/m 10 juni - Voorjaarscompetitie (zondag, groen en geel)

•  13 april van 13:00 - 16:00 uur - Interscolair toernooi

• 8 juni vanaf 17:00 uur - Familieavond

• 10 juni - Kidsevent Oranje

• 24 juni - Kidsevent Rood

• 25 juni t/m 1 juli - Vliegende Hollander Jeugd toernooi

• 30 juni - Kidstoernooi Rood en Oranje

• 1 en 2 september - Tenniskamp Jeugd

• september / oktober - Najaarscompetitie

tennis is 
superleuk!!!

2018

Volg ons:        Jeugdcommissie



De tennisclub TC Animo
TC ANIMO behoort tot één van de grootste tennisverenigingen van Zeeland en 
beschikt over 10 verlichte tennisbanen en 1 minibaan! Dat TC Animo zijn jeugd een 
warm hart toedraagt, blijkt uit de aantrekkelijke lidmaatschapstarieven en proeflessen 
vanuit de tennisschool. 

De jeugdcommissie
Om de belangen van de tenniskinderen t/m 18 jaar te behartigen, heeft TC ANIMO 
de jeugdcommissie in het leven geroepen welke het gehele jaar door allerlei activiteiten 
voor de jeugd organiseert.

Kleurentennis t/m 12 jaar
Onderstaande leeftijdsindeling wordt gehanteerd bij alle KNLTB-wedstrijden voor 
kinderen t/m 12 jaar en is geldig voor heel het kalenderjaar 2018.
 

De ITF (Internationale Tennis Federatie) heeft bepaald dat er wereldwijd geen acti-
viteiten voor kids t/m 10 jaar met de gele bal mogen worden georganiseerd omdat 
dit o.a. hun technische vaardigheden en het spelplezier beperkt.

Jeugdcompetitie en de Worldtour
Eén van de belangrijkste evenementen is de Worldtour en de jeugdcompetitie. 
Zodra je lid wordt mag je al meedoen met de competitie. Voor  Rood en Oranje tennis 
is de Worldtour opgezet. Rood en oranje spelers mogen op diverse zondagen in het jaar 
deelnemen aan deze competitie (zie de data bij het kopje ‘Wat is er te doen….’).

Bij de jeugdcompetitie bestaan de teams uit 4 tot 6 jongens en/of meisjes welke 
gedurende 7 weken in het voor- en/of najaar tegen andere verenigingen in de 
regio spelen. Zowel de groene competitie als de competitie met de gele bal wordt 
gespeeld op zondag. 

Zie voor meer informatie www.tenniskids.nl

Moet je wel of niet in het wit
Er zijn geen echte kledingvoorschriften meer - alle kleuren zijn toegestaan. Met 
schoenen ligt dat iets anders - zij moeten voor het spelen op gravel geschikt zijn en 
de banen niet beschadigen. Wat betreft het tennisracket, kan de trainer je adviseren 
en ook een racket uitlenen om hem eens te proberen.

Ons “Honk”
We hebben een gezellig clubhuis gelegen in de nabijheid van verschillende sport-
complexen inclusief het zwembad om af te koelen. In het clubhuis kun je een 
“natje” of “droogje” krijgen, je omkleden en op het terras tafeltennis spelen. Fietsen 
kunnen achter het clubhuis gezet worden.

Wanneer, waar en hoe tennissen
Wanneer je lid wordt van Animo, ontvang je een spelerspasje uitgegeven door de 
Koninklijke Nederlandse Lawn (engels = gras) Tennis Bond.  Dit pasje heb je nodig 
om buiten op het bord een baan te reserveren en competitie te spelen - neem hem 
daarom altijd mee. 
Als jeugdlid maak je gebruik van baan 6 t/m 9 tot ’s avonds 19:30 uur. Een seniorlid kan 
je dan niet afhangen - dit geldt ook andersom.  Een seniorlid mag wel met een jeugdlid 
op baan 6 t/m 9 spelen. Indien er mensen wachten kan je bv. niet eerst enkelen en 
dan direct erna dubbelen.  Een enkel kan ook niet een dubbel verwijderen indien die 
pas 45 minuten spelen.  De speeltijd in oefenkooi of minitennisbaan is 10 minuten.
Na het tennissen “veeg” je de gravelbaan met een sleepnet welke in de hoek van 
elke baan hangen en gooi je eventueel afval in de vuilnisbak net buiten de baan.
 

Service, forehand, volley
Begin je met tennissen, dan is het nemen van tennislessen nodig om van deze fan-
tastische sport te kunnen genieten. Jeugdleden trainen meestal ‘s middags en aan 
het begin van de avond. De tennisschool heeft aantrekkelijke aanbiedingen voor 
beginnende jeugdspelers! Vraag naar de mogelijkheden.

Kosten
Categorie Contributie 2018* Toelichting

t/m 7 jaar 45,00 op 1 jan. < 8 jaar

8 t/m 17 jaar 60,00 op 1 jan. > 7 en < 18 jaar

 


