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Voorwoord
Als jeugdcommissie van L.T.C. de Merwede bieden wij u graag ons L.T.C. de Merwede
Jeugdboekje aan. We hechten waarde aan een goede band met onze jeugdleden en
hun ouders/verzorgers. We willen deze onderlinge betrokkenheid bereiken door u goed
te informeren over ons jeugdbeleid en activiteiten die worden georganiseerd voor
jeugdleden.
In dit informatieboekje voor de jeugd treft u de volgende informatie aan:
• Leden jeugdcommissie;
• Informatie lidmaatschap;
• Tennistraining;
• Kalender jeugdactiviteiten;
• Competitievormen.
We streven ernaar deze informatie zo volledig mogelijk voor u op papier te krijgen, echter
is het mogelijk dat deze informatie niet volledig/actueel is. We verzoeken u daarom om
informatie indien twijfel aanwezig is te controleren op onze website
www.ltcdemerwede.nl.
Mocht u zaken missen in dit informatieboekje, dan vernemen wij dit graag.
Ook voor andere vragen kunt u ons mailen via jeugd@ltcdemerwede.nl.
Adresgegevens tennisvereniging:
L.T.C. de Merwede
Peulenlaan 253
3371 XL Hardinxveld-Giessendam
0184-614573
We wensen iedereen veel tennisplezier toe dit seizoen!
Met vriendelijke & sportieve groet,
De Jeugdcommissie.

Samenstelling Jeugdcommissie
Hieronder vindt u de samenstelling van de jeugdcommissie.
Deze bestaat tot op heden uit drie leden.
Astrid Davidse
Hallo! Mijn naam is Astrid Davidse en ik ben al meer dan 20
jaar lid van onze mooie tennisvereniging. Wedstrijden spelen
en meedoen met toernooien en activiteiten geeft altijd veel
plezier. Daarnaast draag ik mijn steentje bij aan de vereniging
middels mijn rol in de jeugdcommissie. Ik ben voornamelijk
werkzaam achter de schermen om uw vragen te beantwoorden
en activiteiten te organiseren, maar ook zult u mij tegen
komen bij verschillende evenementen. Heeft u vragen, spreek
mij gerust aan of stuur een e-mail.
Marco Stuurman
Hallo iedereen! Even voorstellen, mijn naam is Marco Stuurman.
Zelf ben ik ruim 25 jaar gepassioneerd en gedreven bezig met
deze geweldige sport. Ik ben op jonge leeftijd gestart met
tennis en heb het altijd als een plezier mogen ervaren om
samen met leeftijdgenoten actief te zijn op de vereniging. Ik
hoop dit over te mogen brengen op onze jeugdleden en zal
mij vooral bezig houden met het organiseren van activiteiten
als mijn rol in de jeugdcommissie. Mocht u een leuk initiatief
hebben voor een activiteit, aarzel niet om mij aan te spreken!
Hopelijk tot snel op onze gezellige vereniging!
Carla van den Heuvel
Hallo ik ben Carla van den Heuvel en ben een van de gezichten
van de jeugdcommissie. Ik ben getrouwd en samen hebben wij
2 dochters. De oudste zit niet op de tennis, maar we zijn wel
een echte tennisfamilie. Tenniskids vind ik heel leuk dat is dat
jongere kinderen op een speelse manier wedstrijdjes spelen
tegen kinderen van andere tennisverenigingen. Jullie komen
me vast en zeker tegen bij evenementen op L.T.C. de Merwede.
Tennis groetjes van Carla

Informatie lidmaatschap
Waarom lid worden?
LTC de Merwede is een sportieve en gezellige vereniging, waar leden van alle leeftijden
op de wijze die bij hun past de tennissport kunnen bedrijven. Het is mogelijk om te
trainen, competitie en toernooien te spelen en om ‘vrij’ te spelen met andere leden.
Bovendien worden er vele leuke activiteiten georganiseerd! Op ons prachtige complex
met 6 smashcourt tennisbanen, mini-smashcourtbaan en twee oefenkooien kan de
tennissport het hele jaar door naar hartenlust beoefend worden.
Wat kost het?
Het lidmaatschap van onze vereniging
kost voor jeugdleden € 90,-. Dit zijn de
contributiekosten en kosten om deel
te nemen aan alle georganiseerde
activiteiten voor de jeugd. Voor € 90,kan je overdag op elk gewenst moment
tennissen met andere leden, uiteraard
met uitzondering van momenten dat
activiteiten zijn gepland. Verder kun
je zonder extra kosten meedoen aan
competities en aan toernooien die op
onze vereniging worden georganiseerd.
Ook ben je welkom bij de activiteiten die
de jeugdcommissie organiseert. In ons
jeugdbeleid zijn de leden automatisch
ingeschreven voor alle activiteiten en
indien je niet mee kan doen word je
vriendelijk verzocht om je af te melden.
In dit boekje vindt je de jaarkalender met
alle activiteiten die wij organiseren dit
tennisseizoen en ook de activiteiten van
Bas-ta waaraan je ook kunt deelnemen
staan in de kalender.
Je bent natuurlijk ieder moment van het
jaar van harte welkom om lid te worden
van onze tennisvereniging. Via onze
website www.ltcdemerwede.nl kun je
je aanmelden. Voor vragen over het
lidmaatschap kun je ook altijd een e-mail
sturen naar leden@ltcdemerwede.nl.

Tennistraining
Bas-ta
Op onze vereniging worden tennislessen gegeven door Bas-Ta uit Gorinchem. Deze
tennisschool zorgt dat je de tennissport op een goede manier aanleert of dat je je
techniek nog verder verbetert. Inschrijving en betaling voor deze lessen loopt volledig
via Bas-Ta. Het lidmaatschap van onze vereniging is een voorwaarde om tennislessen
te kunnen volgen. Via de website www.bas-ta.nl kunt u meer informatie vinden over de
verschillende trainingsmogelijkheden.
Inge Jansen-Dolman
Mag ik mij even voorstellen. Mijn naam is Inge Jansen
(Dolman) en sinds 1 april 2019 verzorg ik de tennislessen bij
L.T.C. de Merwede.
Ik ben op 15 augustus 1966 in Barcelona geboren maar al snel
daarna naar Nederland gekomen. Ik ben op 10 jarige leeftijd
begonnen met tennis. Al snel bleek dat ik het spelletje erg leuk
vond en ben dan ook vrij fanatiek gaan trainen en toernooien
gaan spelen in zowel binnen- als buitenland.
Op mijn hoogtepunt was ik A1 speelster (huidig niveau
1) en meegedraaid in de top van Nederland. Ik heb
o.a. competitie gespeeld voor Hiaten, Leeuwenbergh,
De Metselaars, Zandvoort, Halfweg en Dash’35.
Tijdens en na mijn actieve carrière ben ik met succes
de tennisopleiding A en B gaan volgen. Vervolgens als
trainster gewerkt bij o.a. T.V. Spieringshoek, Dash’35 en DLTC. Vanaf heden geef ik les
bij L.T.C. de Merwede.
Inge Jansen

JUNI
OPTIE: 13 BAS-TA wedstrijdmiddag jeugd

MEI

Zaterdag 21: Pannenkoekentennis -TV de Hei

Zondag 4, 11, 18 en 25: Jeugdcompetitie
Zondag 4: World Tour

Zaterdag 5: wedstrijdmiddag - GTC Overwaard

Zondag 6: JoJo Toernooi

Zondag 6, 13, 20, 27: World Tour

Zondag 13, 20 en 27: Jeugdcompetitie

OKTOBER

SEPTEMBER

Zondag 10, 17 en 24: Jeugdcompetitie

FEBRUARI

JANUARI

Zaterdag 28: Sint toernooi

Zaterdag 7: wedstrijdmiddag - TV TIOS

NOVEMBER

Maandag 27: Tenniskamp Bassie -TC Dongen

Maandag 21: FUN kamp - TV de Hei

Zaterdag 4: Summer Games 2020 - TC ´73

JULI

DECEMBER

AUGUSTUS

Vrijdagochtend 3: Scholentennis

Vrijdagochtend 27: Scholentennis

Zondag 5, 13, 19 en 26: Jeugdcompetitie

Vrijdagavond 20: ouder info avond

APRIL

Zaterdag 21: wedstrijdmiddag - TV TIOS

MAART

JAARKALENDER LTC DE MERWEDE 2020

Jaarkalender tennisseizoen 2020

Competitie en toernooien
Vanuit de KNLTB worden zowel in het voorjaar als het najaar een competitie
georganiseerd, waarin je 6 à 7 wedstrijden speelt tegen verenigingen in de regio. De
competitie bestaat uit een groene en gele competitie.
Groene en gele competitie:
• je speelt op zondag in de maanden april t/m mei en/of september t/m oktober;
• het gaat om de teamprestatie en vergt commitment van het team;
• speeldagen vinden om de beurt plaats bij L.T.C. de Merwede en op andere clubs
in de regio;
• je wordt in overleg met je trainer ingedeeld voor de juiste competitie.

Voor de jongere kinderen organiseert de KNLTB in het voorjaar en het najaar de
Tenniskids World Tour.
Rood en Oranje World Tour:
• je speelt op zondag in de maanden april t/m juni 2020;
• het gaat vooral om de gezelligheid en sportief meedoen, laagdrempelig
• oranje ballen / rode ballen;
• jongens en meisjes spelen door elkaar;
• 2 à 2,5 uur speeltijd (incl. warming-up);
• je speelt op diverse verenigingen (tijd is vaak van 09.00-12.00uur) en op je eigen
vereniging;
• je wordt in overleg met je trainer ingedeeld voor het juiste niveau.
Op de website www.tenniskids.nl en www.knltb.nl vindt u meer informatie over deze
verschillende competities.

