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Inschrijving Gooische Winter Tennis competitie Jeugd 2019-2020 
(onderstaand de uitnodigingsmail) 
 
“Wat later dan afgelopen jaar; maar  graag vraag ik je aandacht voor de komende  winter 

tennis competitie. Na 18 jaar indoor de wintercompetitie te hebben georganiseerd was 

afgelopen winter de alweer 21ste editie van de wintercompetitie outdoor bij tennispark in Zon 

en Wind weer een groot succes. 

 

We gaan de Gooische Winter Tennis Competitie gespeeld op de kunstgras en smashcourt 

banen van tennispark in Zon en Wind in Naarden dan ook komende winter weer organiseren. 

 

We blijven in teams spelen met 4 wedstrijden per team en 4 wedstrijden per speeldag op tijd. 

Ook is plaatsing van meerdere verenigingsteam(s) in dezelfde  categorie  mogelijk. 

In een overzichtelijk tijdsblok van 2 uur kunnen de kinderen wedstrijden spelen, de 

tijdsblokken zijn 12.00-14.00 uur en 14.00-16.00 uur. 

Per speeldag zijn er 2 enkelspelen en 2 dubbelspelen en bij teams van 3 personen speelt 

iedere speler  dan telkens 2 wedstrijden.  Gemengde teams en  meerdere spelers per team 

opgeven kan natuurlijk nog steeds. 

Er wordt gespeeld in de categorie ORANJE geboren in 2011 -2008 

en in de categorie GROEN geboren in 2009-2005. 

De definitieve indeling per leeftijdscategorie is afhankelijk van de vraag. Alle teams spelen in 

ieder geval 4 wedstrijddagen. De kosten  van deze competitie zijn € 84,=  per team  waarbij 

alle deelnemers een medaille of beker  mee naar huis nemen en ook de wissel-

beker,  verenigingsprijzen en de spelersloterij blijft onderdeel van de competitie.              
 
 

    SPEELDAGEN INHAALDAGEN 

GROEN 17  nov 15 dec 2 feb 8 mrt 24 nov 11 jan 9 feb 15 mrt 

NB met de data van ORANJE EN GROEN voorjaar 2020 is rekening gehouden met de waarschijnlijke data  (nog niet 

definitief bekend) 

 

Wil je mee doen met een TV Naardenteam oranje, groen of geel ? Schrijf je dan uiterlijk 20 
oktober a.s. rechtstreeks in met een team van drie jeugdleden! Mail de namen, de kleur en 
de gegevens van de contactouder aan Peter Methorst via peter@pemesport.nl. 
 

  

mailto:peter@pemesport.nl


Veel succes en plezier in de najaarscompetitie 2019 
De najaarscompetitie is gestart! Op de vrijdagmiddag organiseren we voor onze rode en 
oranje teams de najaarscompetitie samen met de jeugdbegeleidingscommissie van Bosheim 
en De Meent. Vanuit TV Naarden zijn de contactpersonen Barbara Witvoet en Fanny 
Gelissen. 
 
Aan de najaarscompetitie groen doen negen teams mee, voor geel hebben we drie teams in 
kunnen schrijven! De competitiewedstrijden voor de groene en de gele teams worden op 
zondag gespeeld. Kom je een keer kijken? 

 
Jeugdactiviteiten 2019-2020 

Zondag 3 november 2019 vanaf 13.30 uur: Hét Ouderkindtoernooi! 
Meer informatie over aanmelding volgt medio oktober via de mail. 
 
Zaterdag 7 maart 2020 – het jeugdskitoernooi voor alle jeugdleden in de kleuren oranje, 
groen en geel.  Noteer alvast in de agenda: vanaf 16.00 uur! 

 
Jeugdnieuws van het jeugdbestuur 
Het jeugdbestuur bestaat bestaat uit zes actieve jeugdleden en organiseert jaarlijks een 
aantal activiteiten voor alle jeugdleden. Afgelopen voorjaar hebben wij de jeugdtoss 
georganiseerd voor de 9-12 jarigen en voor de derde maal ons Middelbare 
scholierentoernooi!  Dit jaar helpen wij met de organisatie van het ouder-kind-toernooi op 3 
november en volgend jaar organiseren we weer ons jeugdski-toernooi: in 2020 ook voor de 
jeugdleden die trainen in de kleur ORANJE! Noteren jullie zaterdag 7 maart 2020 alvast in 
jullie agenda?  
Hebben jullie ideeën voor een activiteit? Mail aan jeugdbestuur@tennisnaarden.nl!  
 
Groetjes van Max Snijders, Tom Wouda, Nina Moll, Thom Snijders, Nienke Kuit en Stijn van 
de Kletersteeg. 
  

App-groep Jeugdbestuur 
Om alle jeugdleden nog sneller op de hoogte te kunnen houden van het laatste nieuws of 

een leuke activiteit zijn wij de TVNaarden app-groep jeugd gestart. Ben je 11 jaar of 

ouder (groep 8 of middelbare school) meld je dan aan bij Max Snijders (06-57771571) en hij 
voegt jou toe! 
 
 
Met sportieve groet, namens de Jeugdbegeleidingscommissie (JBC): 
Meinhart Lingbeek (GEEL) 
Corinne Bunschoten (GROEN) 
Barbara Witvoet (ROOD/ ORANJE) 
Fanny Gelissen (ROOD/ ORANJE) 
Jaap Willem Kuit (bestuurslid jeugd) 


