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Beste jeugdleden en hun ouders
Dit is het digitale informatieboekje voor het seizoen 2017.

Hierin kun je alles vinden over wat je moet weten over bijvoorbeeld vrijspelen en
trainingen.
De jeugdcommissie organiseert dit jaar weer veel evenementen. Deze vind je in de
ACTIVITEITENKALENDER op de website (www.htvassumburg.nl).
Mocht je nog andere vragen hebben: kijk op de adressenlijst met telefoonnummers
van de jeugdcommissie- en de subcommissieleden.
De namen kan je vinden op de site onder het bestuur en commissies.
Veel tennisplezier het komende seizoen,
De jeugdcommissie.

Aan onze nieuwe jeugdleden
Beste jongens en meisjes,
Namens de jeugdcommissie, trainer Claire Lablans en alle andere leden van harte
welkom bij onze tennisvereniging.
We hopen dat jullie veel gezelligheid en tennisplezier zullen hebben op ons tennispark
en dat jullie je snel thuis zullen voelen.
Op zaterdag 1 april is er een speciale openingsdag voor de jeugd. De info kan je
vinden op de htv assumbnurg site. Tevens zullen de eventuele nieuwe leden
kennismaken met onze vereniging. Claire Lablans legt uit hoe alles te werk gaat op
het tennispark, waar je je aan moet houden, hoe de regels op het park zijn, wat voor
kleding en welk type schoenen het beste zijn, hoe je de baan af moet hangen, hoe het
stickerboekje werkt en nog veel meer nuttige zaken.
Als je na deze uitleg nog vragen hebt of iets niet helemaal goed begrepen hebt, kun je
het altijd vragen aan Claire of iemand van de jeugdcommissie.

Onze accommodatie
Bij HTV ASSUMBURG beschikken we over 8 gravelbanen, een oefenkooi, een mini
tennisbaan en natuurlijk een clubhuis. (BAAN 9). Als het allemaal met de
voorbereidingen weer lukt s het park dit jaar geopend vanaf 1 april tot eind oktober.
Daarna gaat het tennispark dicht tot rond 1 april 2018
Het tennispark kun je vinden aan de Communicatieweg 2 te Heemskerk.
Het telefoonnummer is van het park is 0251 230910
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Contributies in 2017
Junioren t/m 7 jaar
Junioren t/m 17 jaar
Senioren vanaf 18 jaar

contributie
€ 35.00
€ 80.00
€115,00

inschrijfgeld (niet in 2017)
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

Waar moet je aan denken als je gaat tennissen?
Allereerst moet je de juiste kleding en schoenen aan hebben.
Atletiek, wielerbroeken, strandkleding en oversized hemden met grote letters of cijfers
zijn niet toegestaan op de tennisbaan. Schoenen moeten geschikt zijn voor
gravelbanen, d.w.z. een vlakke zool, zonder diepe uitsparingen. (de profielhoogte mag
niet meer zijn dan 2 mm.)
Je neemt je tennisracket mee, ballen, stickerkaart (over de stickerkaart verderop in dit
boekje meer informatie) en je tennispasje.
In het halletje van het clubhuis hangt een touchscreen en een kaartlezer. Met je
tennispasje kun je daarop banen afhangen. Als dit gebeurd is, kun je op de aangegeven
3

baan en tijd gaan tennissen. Je mag gaan tennissen als er niemand op de baan is of als
het tijd is om te wisselen. Als je niet precies weet hoe je af moet hangen kun je het
altijd vragen aan iemand die in de buurt is. ( zie ook de uitgebreide handleiding op
onze internetsite www.htvassumburg.nl )

Het tennispark
Houdt het park en het clubhuis schoon en netjes. Dit betekent onder andere dat je
ijspapiertjes ed. in de afvalbakken doet, je lege flesje weer naar binnen brengt en lege
glazen weer in de kantine zet etc. Dit geldt natuurlijk ook voor de volwassenen die een
kopje koffie (of iets anders) gedronken hebben.
Op bepaalde tijden is de bar open. Er staat dan iemand achter de bar die je lekkere
dingen verkoopt. Het is handig als je door je ouders geld laat storten op je spelerspas,
want daar kan je mee betalen in de kantine.
Ook is daar de EHBO kist en kun je bellen als het nodig is (tegen betaling van € 0,25)

De stickerkaart
Een stickerkaart is een kaart om stickers op te plakken. Klinkt logisch toch?
De eerste stickerkaart krijg je op het kennismakingsuurtje. Als je dan niet kunt komen
kun je de stickerkaart vragen aan iemand die achter de bar staat of aan Claire Lablans.
Op de kaart schrijf je je naam, dan heb je meer kans om de kaart terug te krijgen als je
hem verliest. Iedere keer dat je vrij tennist krijg je een sticker. Ook de stickers krijg je
van iemand die achter de bar staat of van Claire. Per dag krijg je maximaal één
sticker, zelfs al kom je drie keer tennissen op één dag. Alleen tijdens het racketuurtje
krijg je 2 stickers. De sticker plak je op de kaart en als de kaart vol is mag je
grabbelen of een ijsje nemen. Als er geen bardienst is bewaar je je kaart tot er wel
iemand is.

Speeltijden voor de jeugd
De jeugd mag tennissen op maandag tot en met vrijdag van 16.00 uur tot 18.00 uur.
Op woensdag is dit van 13.00 uur tot 18.00 uur. In het weekend en op feestdagen
hebben jullie speelrecht van 8.00 uur tot 16.00 uur
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur mogen jullie op werkdagen tennissen en als er
volwassenen komen kunnen ze jullie afhangen maar jullie kunnen de volwassenen ook
afhangen., want op dit tijdstip hebben jullie net zoveel speelrecht als de senioren.
In het weekend hebben jullie speelrecht van 8.00 uur tot 16.00 uur. Dit geldt alleen als
er geen toernooien of competitie gespeeld worden. Dit geldt ook op feestdagen. Op
alle dagen en tijden dat jullie speelrecht hebben kunnen jullie op 7 banen tennissen; op
baan 8 hebben senioren voorrang. Dit betekent dat de volwassenen jullie niet kunnen
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afhangen op baan 1 tot en met 7. Baan 3 is meestal bezet door Claire, soms is er een
tweede baan in gebruik voor lessen.

Racketuurtje
Iedere woensdagmiddag (start 29 maart) is er een racketuurtje op het tennispark.
Dit uurtje begint om 16.30 uur en is afgelopen om 17.30 uur.
Claire coördineert dit in samenwerking met een stagiaire. Dit uurtje is voor de jeugd
van HTV Assumburg. Als je het leuk vindt om te tennissen, maar je weet niet met wie
of als je graag een beetje wilt oefenen wat je op les geleerd hebt, dan is de
racketmiddag echt iets voor jou.
Ook als je net begint met tennissen kan je meedoen. Er zijn speciale ballen waarmee
je snel de slag te pakken hebt.
Maar het leukste van het racketuurtje is misschien wel dat je twee stickers krijgt voor
op je stickerkaart.
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De tennislessen
Zomertraining
Er wordt ‘s zomers getraind van begin april tot eind september.
Het aantal lessen ‘s zomers bedraagt 18. De lessen duren 40 minuten en de prijs
hiervan is
€ 75,--. Tijdens de zomervakantie en op officiële feestdagen is er geen training.
Er wordt meestal gelest in groepjes van max. 6 kinderen per baan. De training staat
onder leiding van tennisschool Claire Lablans en vindt plaats op tennispark
“Assumburg” aan de Communicatieweg te Heemskerk.
Als het slecht weer is en je weet niet zeker of de lessen doorgaan, kan je bellen naar
het tennispark.
Als je gebracht wordt, kijk dan goed of de lessen doorgaan. Het kan voorkomen dat de
lessen niet doorgaan. Vaak is dan het clubhuis gesloten zodat er niet naar huis gebeld
kan worden.
Tevens wordt op het Jiba-afhangbord aangegeven welke banen niet bespeelbaar zijn.
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Wintertraining
De wintertraining is ‘s winters in sportcentrum “Heemskerk” aan de Kerkweg. De
wintertraining begint eind september en duurt tot begin maart; alles bij elkaar 20
lessen. De lessen duren 40 minuten, de wintertraining kost € 92.50--. In het
sportcentrum wordt er les gegeven aan ongeveer 9 kinderen per 2 banen. In de
kerstperiode kunnen de kinderen vrij spelen. Er kan contact opgenomen worden met
het sportcentrum en een baan gereserveerd worden door de ouders. De kinderen (met
eventuele ouder) mogen 2x vrij tennissen in deze perioden. Er zal vóór de
kerstvakantie een mail hierover uitgaan naar de kinderen.

Selectietraining
De selectie wordt samengesteld door de jeugdcommissie en Claire Lablans.
De kinderen, die hiervoor in aanmerking komen, zijn verplicht om de zomer- en
wintertraining te volgen. De lessen zijn in de zomer 2 keer een uur en in de winter 1
keer een uur per week. Ook zijn zij verplicht om mee te doen aan de competitie op
woensdag, zaterdag of zondag, de clubkampioenschappen en minimaal 2 toernooien.
De kosten van de selectietraining zijn voor de zomer € 105,-- voor de winter € 125,00

Privétraining
Voor het volgen van privétraining neem je contact op met tennisschool Claire Lablans.
Als kinderen lid van de vereniging worden en ze hebben nog nooit tennisles gehad, is
het aan te raden dat de kinderen les krijgen. In het begin zullen er veel balspelletjes
worden uitgevoerd. Zo kunnen de kinderen leren om de balvaardigheden goed te
bemachtigen. Claire zal ten alle tijden kijken wat een kind reeds met bal en racket kan.

Clubkampioenschappen voor de jeugd
Een keer per jaar worden de clubkampioenschappen gehouden. Iedereen kan
inschrijven via de website. ( www.htvassumburg.nl )
Of je goed kan tennissen of dat je alleen voor je plezier tennist, dat maakt allemaal
niet uit.
Je kunt inschrijven op maximaal twee onderdelen, te weten:
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2
3

Enkel
Dubbel
Gemengd dubbel.

De jongste kinderen spelen alleen enkelpartijen. Dit kan tegen zowel jongens als
meisjes zijn. Als je met alle onderdelen meedoet, kun je natuurlijk niet te veel
verhinderingen op het inschrijfbriefje opgeven. Het indelen van alle wedstrijden wordt
dan een onmogelijke klus voor degene die alles indeelt.
De wedstrijden worden in poules gespeeld. Meestal zitten er vier of vijf kinderen in
een poule, maar dit hangt ook af van het aantal inschrijvingen. De poules worden
ingedeeld in overleg met Claire Lablans. Zij is het beste op de hoogte van het
spelniveau van de kinderen. Omdat er in poules wordt gespeeld, kunnen de kinderen
op eigen niveau tennissen en krijg je geen “inmaakpartijen”. De kinderen in de
hoogste poules kunnen meestal beter tennissen dan de lager ingedeelde kinderen. Het
spreekt voor zich dat deze kinderen in een poule-indeling met minder sterke spelers
grote kans maken om als winnaar uit de wedstrijd komen. Daarom gaan uit de sterke
poule de kinderen allemaal door naar de afvalwedstrijden in de finalerondes. Uit een
lagere poule gaan minder kinderen door. De eindstand in de poules is bepalend voor
de plaatsing in de finalerondes. Over het algemeen krijgen de kinderen die de eerste
en tweede plaats van hun leeftijdscategorie behaald hebben een trofee. Dit hangt een
beetje af van het aantal deelnemers in de categorie.
De winnaars van alle enkelspelen krijgen de wisselbeker. Deze wisselbeker mag je een
jaar lang op je kast zetten, daarna willen we hem graag weer terug om je naam in te
laten graveren en aan de volgende winnaar te geven.
Dit jaar starten de clubkampioenschappen op zaterdag 17 juni en de finaledag is
gepland op zaterdag 24 juni 2017.

De toernooien
Als je tennist, is het leuk om ook eens een toernooi te spelen.
Je logt in op de KNLTB site met je pasnr. en ww. Hier kan je onder mijn
tennis/toernooien, alle toernooien opzoeken.
In de buurt van Heemskerk vinden er in de zomer veel toernooien plaats.
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De competitiewedstrijden
Vanuit de jeugdcommissie ontvang je een inschrijf formulier om deel te nemen aan de
competitiewedstrijden.
Leeftijd : 6 – 10 jaar :
Door Assumburg wordt er een onderlinge competitie opgezet.
Leeftijd: 10- 12 jaar
Competitie Groen.
Er wordt gespeeld op de zondagen, via de KNLTB opgezette competitie
Leeftijd : 11-14 jaar en Leeftijd 11-17 jaar
Er wordt gespeeld op de vrijdagmiddag na 16.00 uur en op zondag via de KNLTB
opgezette competitie.
De indeling van de teams wordt via de jeugd- en technische commissie geregeld.
Als je competitie speelt, moet je een geldig spelerspasje hebben, hier staat je foto en je
KNLTB nummer op. De pasjes kunnen opgehaald worden op vrijdag 17 maart en
zaterdag 18 maart (zie htvassumburg website).
De laatste jaren doen wij als vereniging ook mee met de najaarscompetitie.
Deze vindt plaats in de maanden september en oktober.
Ook hier ontvang je tzt mail over om je in te schrijven.
We hopen dat jullie een leuk en gezellig tennisjaar zullen hebben met veel mooi weer
zodat jullie veel op de baan kunnen staan.
Voor een inschrijfformulier is het niet nodig dat je belt. Even uitprinten, invullen,
ondertekenen en opsturen! Het inschrijfgeld bedraagt € 15,--

http://www.htvassumburg.nl
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