
 

 

Tenniskidz 
Siebengewald 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De najaar competitie zit er weer op. 

Voor ons was het weer een mooie competitie reeks 
met sterk gespeelde wedstrijden die helaas niet altijd 
gewonnen werden maar wel hard voor gevochten 
is. 

De voorjaar competitie 2020 is de eerstvolgende 
competitie waar we ons al op korte termijn voor 
moeten gaan opgeven. We gaan ervanuit dat 
iedereen hieraan mee doet. 
We hopen weer dat iedereen van de partij is. 
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Mogelijk gemaakt door:               

Sponsorkleding TVS Jeugd 



 

 

  

 
      

Mocht je vragen hebben bel, mail of app naar: 
Roy de Haan: 06 200 17 687 
Mark Peters:  06 222 43 837 
Mail: TVSKIDZ@GMAIL.COM 
WWW: www.tvsiebengewald.nl 
 

Er zullen wat wijzigingen zijn in 2020. Met de nieuwe KNLTB-regels mag je tot 12 jaar 
in Groen spelen vandaar dat Groen voor TVS vervalt en nu “Junioren 11 t/m 14” zal 
gaan worden, tevens zal Lieke doorstromen naar Oranje 
 
De groepen zullen er vanaf 2020 als volgt uitzien: 
Rood    -Jill de Haan 

-Lisa Denissen 
-Lama Allabar 
-Jesper Kempkens 

 
Oranje   -Jens Blom 
    -Ian de Haan 
    -Koen Willems 
    -Lieke Peters 
 
Junioren 11t/m 14  -Eline Joosten 

-Imke Straatman 
-Doris Schut 
-Marco Peters  

 

Met de komst van Eloy Verberkt als trainer voor de jeugd is de continuïteit flink toe 
genomen waar we als vereniging enorm blij mee zijn, de jeugd zelf vindt het ook leuk 
en we zagen bij diverse spelers tijdens de najaar competitie al groei. 
 
We hebben momenteel 12 lessen afgenomen in de 2e cyclus, naar verwachting zullen 
we tot einde jaar zo’n 18 lessen hebben gehad. Deze 2e cyclus met de afgenomen 18 
lessen zullen in rekening gebracht worden zodat we in 2020 met een nieuwe cyclus 
kunnen gaan starten. Voor wie wil kan ik een overzicht sturen van de afgenomen 
lessen in de 2de cyclus. 
 
Geplande lessen 2019: 
23-11 - 30-11 - 07-12 - 14-12 - 21-12 
Geplande lessen 2020: 
11-01 – 18-01 – 25-01 – 08-02 – 15-02 – 29-02 – 07-03 – 14-03 – 21-03 – 28-03 – 04-04        
11-04 – 18-04 – 16-05 – 23-05 – 30-05 
 
Clubkampioenschappen: 
Op zondag 15-12 willen we de clubkampioenschappen voor de jeugd organiseren. 
Vanaf 10 uur zal er gespeeld gaan worden en gaan we kijken wie Clubkampioen 2020 
in Rood, Oranje en Groen gaat worden 
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