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DOORGEVEN VERHINDERINGEN ZOMERTRAININGEN 
In het zomerseizoen krijgen alle jeugdleden 15 tennistrainingen zonder dat 
daaraan extra kosten verbonden zijn. Om de groepsindelingen te kunnen 
maken, vragen we om uiterlijk 18 maart voor ieder jeugdlid een eventuele 
verhindering door te geven via het formulier op de website. Hier kun je ook 
aangeven of er tegen bijbetaling van 40 euro interesse is in een training van 
1.5 uur. Alle trainingen starten in de week van 1 april. 

 

 

 
 

AFHALEN LEDENPAS TIJDENS JEUGD PLAY-IN 
De nieuwe ledenpassen zijn binnen en kunnen tijdens de jeugd play-in op 
zondag 10, 17 of 24 maart worden opgehaald. Vanaf dit jaar ontvangt ieder 
KNLTB lid een meerjaren pas in plaats van een jaarlijkse ledenpas.  
Bij het spelen van competitie en toernooien geldt het spelersprofiel op 
MijnKNLTB als legitimatie. Meer hierover tijdens het infomoment op 
zondag 17 maart. 

 

 
 

 

 

WEDSTRIJDSCHEMA’S TENNISKIDS EN JUNIOREN COMPETITIE  
In april gaat de competitie van start en alle wedstrijdschema’s van de 
Tenniskids (voorheen groen) én Junioren (voorheen geel) teams staan 
inmiddels online. Helaas wijzigen organiserende clubs nogal eens 
aanvangstijdstippen en locaties. Willen jullie niet voor verrassingen komen 
te staan, check dan vlak voor iedere wedstrijd even online je 
wedstrijdschema. We wensen jullie alvast een sportieve competitie toe! 
 
 
 
 
 

 

 
 

OPEN DAG: WIN EEN GLOEDNIEUW RACKET 
Ook dit jaar starten we het tennisseizoen met een open dag  
op zondag 31 maart van 10 tot 13 uur. Neem zoveel mogelijk vrienden en 
vriendinnen mee en laat ze kennismaken met de tennissport.  
Er is zelfs een gloednieuw racket te winnen! 
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NIEUWE LEDEN  
Om te ontdekken hoe leuk tennis is, kunnen er in week 14 en 15 twee 
gratis kennismakingslessen worden gevolgd. Bovendien zijn niet-leden deze 
maand van harte welkom tijdens de jeugd play-in op zondag 10, 17 en 24 
maart. Dus neem gerust je  vrienden, vriendinnen, neven, nichten en/of 
broers en zussen mee. Voor tennisrackets en tennisballen wordt gezorgd. 

 
 

 

 

JEUGDKALENDER 2019 
In het nieuwe tennisseizoen staan er weer volop leuke jeugdactiviteiten op 

de planning. Meer informatie volgt maar de data kunnen alvast in de 

agenda. 
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INFOMOMENT VOOR OUDERS 
Op zondagmorgen 17 maart organiseren we om 11 uur in de kantine een 
infomoment waarbij alle ins en outs van het nieuwe tennisseizoen voor de 
jeugd aan de orde zullen komen. Graag tot dan!  
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