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Jeugdclubblad
Introductie: ‘Jeugdclubblad’

Interessante informatie (achteraan) in
dit nummer:
 Contactgegevens van
de nieuwe hoofdtrainer en kidstenniscoördinator
 Activiteitenkalender
winter 2010-2011
 Tekenwedstrijd:
‘logo en/of mascotte’
 Begeleide Winter
KinderToer 2010-2011

Waarom dit nieuw initiatief?

Een gepaste naam?

Er is duidelijk nood aan
doelgerichte communicatie!
Jullie ouders zijn zonder
twijfel vragende partij en wij
willen er ondermeer via
deze „nieuwsbrief‟ gehoor
aan geven. Ook staat er een
online versie en archief op
stapel. Natuurlijk hopen we
regelmatig feedback te
ontvangen met jullie opmerkingen en bevindingen,
want goede communicatie
is tweerichtingsverkeer.

Een gepaste naam voor
het clubblad zouden we
van jullie willen horen.
Ziehier onze eerste oproep!
De auteur van de inzending die de naam heeft
bedacht, zal vereeuwigd
worden in de geschiedenis
van de jeugdwerking en
mag zich tevens verwachten aan een leuke prijs.

Wat kan je hierin terugvinden?
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Uiteraard een relaas van de
voorbije activiteiten waarin
jullie kinderen de hoofdrol
spelen. Ook willen we de
komende activiteiten in de
picture brengen en eventueel extra toelichten.
Vervolgens enkele terugkerende rubrieken?
Hoe het precies uit zal zien,
hangt ook af van jullie suggesties, dus laat maar komen!

Wie gaat voor de inhoud
zorgen?
Het wordt voornamelijk
een product van de leden
van de jeugdwerking. De
huidige bezetting bestaat
uit de jeugdverantwoordelijke Birgit, Walter de
hoofdtrainer, Alvaro de
KidsTenniscoördinator, het
leskader (Niels, Dries,
Kevin, Philipe, Kubra,
Marc, Sanne, Jorien, Steven), de oudervereniging
en de jeugdactiviteitencommissie.

Uiteraard kijken we ook uit
naar jullie bijdragen, meer
nog we hopen en rekenen
er op! Een spannende
ervaring van jullie kind of
zelf meegemaakt en leuk
om te delen...
Waar naartoe met je verhaal?
Je teksten, foto‟s, audio‟s
en video‟s mag je
1. mailen naar het volgende emailadres :
jeugd@tenniswinterslag.be
2. of een seintje en we
komen het persoonlijk
halen!
De uiteindelijk versie (die
wij zullen publiceren) zal
uiteraard eerst nog door
jullie gelezen worden en
na toestemming komt ie in
de volgende editie.
Tot zover deze intro …
-Walter-

KinderToer met begeleiding
Achteraan deze nieuwsbrief vind je een overzicht
van de KinderToer toernooitjes die wij deze winter
begeleiden. Dat betekent
dat er een aantal begeleiders meegaan en/of voor
het vervoer zorgen.
In de toekomst (vanaf de
lentereeks) zullen

3 KinderToer toernooitjes
deel uit maken van het
lessenpakket.
Er zal binnenkort een presentatie gegeven worden
door Alvaro die u haarfijn
uitlegt hoe belangrijk participeren is voor een optimale ontwikkeling van je
kind!

Samengevat:
- Zo‟n toernooitje duurt
max. 2 uur (excl. reistijd)
- Het kost max. 2€
- Iedereen heeft prijs
- 1 stempel voor je spaarkaart vtv én die van KWTC
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Onze 1ste Kidsdag
Onze eerste tennisactiviteit is ondanks een relatief geringe respons
(15%) toch de moeite
waard geweest!
Waarom ?
Omdat de kids het leuk
vonden én de ouders met
eigen ogen hebben gezien dat de kids het bijzonder goed doen.
Helemaal anders dan
tijdens de tennisles, waar
ze enkel gericht oefenen
en vaste situaties spelen,
mogen ze nu alle vaardigheden in de strijd gooien.
Onnodig te zeggen dat ze
dat ook met veel enthousiasme hebben gedaan.
Toppie!
Tijdens de pauze en het
slotspel, heb ik van de
gelegenheid gebruik gemaakt om het concept

van de KinderToer aan
de ouders te verduidelijken. Ook heb ik toegelicht waarom het spelen
van wedstrijden (zonder
belang) een grote toegevoegde waarde heeft en
het rendement van de
tennisles spectaculair
verhoogd!
De allerkleinsten (< 5
jaar) hebben deelgenomen aan een voor hun
aangepast programma:
een circuit met verschillende leuke oefeningen!
Ieder kind heeft een
drankje en diploma ontvangen.
Bijzonder dank gaat naar
de ouders die zich hebben vrijgemaakt voor
deze 1ste Kidsdag!

De groepsfoto van alle deelnemers en de begeleiders:
(vlnr) Dries, Walter en Kubra
Elke deelname (aan een door ons
begeleide activiteit) geeft recht op
een stempel. Bij afgifte van een
volle stempelkaart (10 stks) aan je
lesgever ontvang je een leuke prijs!
Binnenkort meer foto‟s en video‟s van deze dag
op de website: www.tenniswinterslag.be/jeugd
-Walter D‟Amico-

Teambuilding voor het leskader (06/11)
Op zaterdag 6 november
was de eerste teambuildingavond van de trainers een
feit.
Het voltallige trainersteam
trok er op uit voor wat een
gezellige avond moest worden. De rackets en korven
ballen werden ingeruild voor
een paar hippe bowlingschoenen en een bowlingbal.

Wanneer alle lege maagjes
gevuld waren en de sfeer er
al goed begon in te komen,
trokken we ten strijde op de
baan. In 2 teams van 5
spelers werd er onder elkaar gebikkeld en … een
pasje gezet !

De avond werd afgesloten
met een drankje en een
babbeltje. Over 1 ding was
iedereen het eens : het was
een toffe avond en een tof
team, dat elkaar naast de
tennisbaan op een andere
manier heeft leren kennen.
Bijzondere dank aan Jorien
voor de vlekkeloze organisatie van deze toffe avond.
-Niels Hansen-

“Parvus numero,
magnus merito”

Een goede sportman presteert uiteraard alleen als er
een goede basis is. Onder
dit motto gingen we aan
tafel waar enkele gloeiende
steengrillen stonden te
popelen om ons vlees mooi
goudbruin te bakken. Nu, bij
de ene lukte dit al beter dan
bij de andere, zo wisten we
meteen bij wie we eens
moeten „komen eten‟ .

De blacklights, fluo bowlingballen en disco-muziek zorgden
voor een gezellig partijtje bowling.

Een extra pluim voor Jorien om deze avond tot in
de puntjes te organiseren.
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Wat is KidsTennis?
Deel 2 van de ouderavond (20/10) is een presentatie gegeven door Alvaro Perez,
onze kidscoördinator. Deze informatie is gericht naar alle ouders met kinderen onder de 12
jaar. De KidsTennissers krijgen in de toekomst de meeste aandacht, omdat ze voor KWTC de
„core-business‟ vormen.

Wat is KidsTennis?



voorstelling van de KidsTenniscoördinator (Alvaro Perez)



het KidsTennisconcept (Lange termijn totaalontwikkeling - 'Spelend Leren')



de KidsTennis in de praktijk (de verschillende kleuren en levels= niveaus)




KidsTennis materiaal (aangepast didactisch -en tennismateriaal aan kleur )
Implementatie in onze club (de promotie, verantwoordelijkheden, toepassing in
de les,...)

Het KidsTennis materiaal
Terreinprogressies van

KidsTennis-rackets
Aangepast middelen om
een optimale ontwikkeling
mogelijk te maken.



Ballen



Rackets



Nethoogte



Terreinafmetingen



Spelregels

2. Rode bal
1. Blauwe bal

3. Softbal

blauw naar groen

4.Overgangsbal

Het Sinterklaasontbijt



Beste jeugdspelers, ouders, grootouders, broertjes, zusjes,……

jeugdspelers en de mogelijkheid
om elkaar op een gezellige manier
beter te leren kennen. Nog voor
de middag arriveert Sinterklaas.



Niet meer lang en Sinterklaas
komt met zijn boot uit Spanje
aan. Ook KTC Winterslag wil dit
jaar graag weer de Sint verwelkomen.
Wanneer?
Zondag 28 november 2010
Vanaf 10u voorzien wij een
deftig ontbijt, sfeervolle muziek,
een tekenwedstrijd voor onze

Omwille van een drukke agenda
heeft Sinterklaas gevraagd om
vooraf enkele afspraken met jullie
te regelen:
Inschrijven vóór 25 november
Inschrijven kan ook via mail
jeugd@tenniswinterslag.be

Niet alleen de jeugdspelers maar
ook hun broertjes, zusjes, … zijn
welkom bij de Sint




Een mooi versierde kantine

Heel veel stralende kinderogen

Sinterklaas wil ook graag aan elk
kind enkele persoonlijke woordjes richten



Elk kind ontvangt een snoepzakje van
de Sint
De onschuldige hand van de Sint trekt de
winnaars van de tekenwedstrijd (de Sint
voorziet voor elk kind een cadeautje)
Sinterklaasgroetjes
Jeugdactiviteitencomissie
KWTC

Koninklijke Winterslag
Tennisclub (5012)

Contactgegevens leskader KWTC

Jeugdverantwoordelijk Birgit Richerzaghen
Telefoon: 0499/251 609
E-mail: jeugd@tenniswinterslag.be
Aspirant Initiator

Hoofdtrainer

Walter D’Amico

Telefoon: 0499/716 206
E-mail: ht@tenniswinterslag.be
Trainer B

KidsTenniscoördinator

Alvaro Perez
Telefoon: 0495/531 710
E-mail: ktennis@tenniswinterslag.be
Instructeur B

Niels Hansen
Kevin Kipigroch
Dries Anthonissen
Kubra Isci
Phillipe Vaes
Sanne Stassen
Jorien Stassen
Stefano Sobkowiak
Marc De Cock

0476/259 694
0486/859 341
0498/603 876
0485/986 474
0496/198 925
0485/151 477
0485/451 964
0479/909 447

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

Instructeur B in opleiding
Initiator in opleiding
Initiator in opleiding
Initiator in opleiding
Initiator in opleiding
Aspirant Initiator
Aspirant Initiator
Aspirant Initiator
Begeleider

Tekenwedstrijd: nieuwe logo en/of mascotte!!
De tofste tekening wordt gepast beloond en zal in alle jeugdcommunicatie verschijnen.
Wat kan het worden? Iets gelijkaardig aan Kastaar van de VTV mag natuurlijk maar moet
niet, laat je fantasie maar de vrije loop, je mag ook meerdere tekeningen indienen.
Iedereen mag meedoen ook je vriendjes die niet tennissen of lid zijn van een andere
club…
Wanneer en waar indienen? Vóór 06 december in de speciale KidsBox (in de kantine)
VTV

Activiteitenkalender Jeugd winter 2010-2011

JKWTC

?

1ste Kidsdag :

06 november

2010

Sinterklaasfeest:

28 november

2010

Nieuwjaarsactiviteit:

15 januari

2011

———————————————————————————

jouw logo/mascotte

Juniordag/Tienerdag/Vrij begeleid tennissen: ‘under construction’

Begeleide Winter KinderToer 2010-2011
Nr CLUB

GEMEENTE

DAG

DATUM

W

B

R

O

G

X

TENKIE

HASSELT

ZA

30/10/10

-

10u

10u

10u

10u

2

IRIS

OPGLABBEEK

ZA

4/12/10

16u

16u

16u

13u

13u

3

MEULENBERG

HOUTH-HELCHT

ZA

18/12/10

-

10u

10.30

11u

-

4

WINTERSLAG

GENK

WO

22/12/10

14u

14u

14u

15.30

15.30

5

HEUSDEN

HEUSDEN-ZOLD

ZO

9/01/11

-

9u

11u

14u

16u

6

BOLDERBERG

HEUSDEN-ZOLD

ZO

6/02/11

12.30

12.30

12.30

15u

-

7

BASVELD

ZONHOVEN

ZA

12/03/11

15u

15u

9u

11.30

8

GENK

TENNISDEL

ZA

2/04/11

14u

14u

14u

