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Voorwoord 

Als jeugdcommissie van HTC bieden we u graag ons HTC Infoboekje 2018 aan. 

 
In het kader van ons jeugdplan willen we graag de band met u als ouder/verzorger en met uw zoon of dochter 
verder aanhalen. We zullen deze betrokkenheid proberen te bereiken door u goed te informeren hoe het eraan 
toe gaat binnen onze vereniging. Zeker als u zelf geen lid bent is het nuttig een overzicht te hebben van alle 
activiteiten die er georganiseerd worden voor de jeugd. Verder vinden wij het belangrijk dat u weet bij wie u 
met uw vragen terecht kunt. 
 
In dit infoboekje treft u informatie aan over de contactpersonen van de diverse activiteiten, welke activiteiten 
we als jeugdcommissie aanbieden, maar ook andere algemene zaken zoals de contributiestructuur.  
 
Deze informatie zal nooit helemaal volledig zijn. Daarom verzoeken we u regelmatig de e-mail, onze 
nieuwsbrief of de website www.htchorst.nl te raadplegen voor actueel nieuws. 
 
Mocht u zaken missen in dit boekje, dan vernemen wij dit graag van u. Ook voor andere vragen, kunt u bij ons 
terecht.  
 
Wij wensen iedereen dit seizoen veel tennisplezier toe! 
 
De jeugdcommissie 
jeugd@htchorst.nl 
 
 

mailto:jeugd@htchorst.nl


 

Samenstelling jeugdcommissie 
 
Frank van der Sterren     

Voorzitter jeugdzaken, dagelijks bestuur en competitiezaken  
 
Lot van den Munckhof      
Vicevoorzitter jeugdzaken, functionaris Tenniskids, assistentie interne activiteiten (o.a. schaatsen) 
 
Jetty Martens    
Eerste contactpersoon begeleidingsgroepjes, assistentie interne activiteiten, beheer shirts 
 
Sindy Schipper       
Activiteiten (o.a. eendagstoernooien en assistentie interne activiteiten) 
 
? 
Jeugdledenwerving (o.a. infoboekje)    
 
?    
Activiteiten (o.a. winteractiviteit en clubkampioenschappen)  
 
We willen graag een eenduidige communicatie tot stand brengen. Alle communicatie per mail 
verloopt via: jeugd@htchorst.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Frank                                Lot   Jetty           Sindy                                      
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De clubkampioen van 2017: Ward Schriever 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In iedere categorie (rood, oranje, groen en geel) werd er tijdens de clubkampioenschappen een clubkampioen 

uitgeroepen. Ward werd in de oudste categorie clubkampioen en ontving de Hannie Arts Wisseltrofee.  



Contributiestructuur 
 

De contributiestructuur zit zo in elkaar, dat zowel de jeugdtraining (35 weken), de contributie als de deelname 
aan de competitie hierin verwerkt is. Getracht wordt om middels een aantrekkelijk tarief het gehele jaar door 
training aan te bieden aan onze jeugdleden en daarnaast d.m.v. het introductiepakket meer jeugd te bewegen 
te kiezen voor de tennissport. Deze opzet is mogelijk dankzij een bijdrage uit sponsoring voor elk (nieuw) 
jeugdlid. 
 
Kosten lidmaatschap 
Binnen de contributiestructuur bieden wij twee totaalpakketten aan, waarin verschillende kosten zijn 
opgenomen. De inning van deze pakketten wordt gedaan door HTC (via een automatische incasso). 
Daarnaast bieden wij een nieuw jeugdlid het eerste seizoen (op het moment dat men lid wordt, tot aan het 
einde van het kalenderjaar) een ander tarief aan. Dit ziet er als volgt uit: 

 
Het totaalpakket kan worden afgenomen tot en met de leeftijd van 19 jaar. In het jaar dat men 20 jaar wordt, 
gaat het seniorentarief in en valt men buiten het pakketsysteem. Hieronder vermelden we een aantal 
voorwaarden bij de afname van een pakket: 
 
- Er is geen restitutie mogelijk van het totaalbedrag bij het eerder afmelden van trainingen. Het pasje blijft de 
rest van dat jaar gewoon geldig, waardoor men de rest van het jaar gewoon toegang blijft houden tot de 
banen. De dan nog te maken trainingskosten zijn voor eigen rekening.  
- Bij proeflessen: in de maand dat je een proefles aanvraagt, start het (mogelijke) lidmaatschap op de eerste 
dag van de maand. Een voorbeeld: volgt men op 24 mei een proefles en kiest men vervolgens een paar weken 
later voor een lidmaatschap, dan start het lidmaatschap per 1 mei van dat jaar. 
- Introductiepakket: een introductiepakket is geldig in het jaar van aanmelding, ook indien slechts een gedeelte 
van het jaar hier gebruik van is gemaakt. Bij aanmelding wordt gekeken naar het moment van instroom. Hier 
wordt na rato een contributiebedrag volgens het introductiepakket verrekend. Met ingang van het nieuwe jaar 
wordt het totaalpakket verrekend. 
 
 
Kind- ouderlidmaatschap 
Voor u als ouder hebben we bij HTC een extra, aantrekkelijk lidmaatschap in het leven geroepen: het kind-
ouderlidmaatschap. Indien u als ouder nog geen lid bent van de club kunt u zich hiervoor aanmelden. Het 
betreft een lidmaatschap van € 20,- per jaar voor één ouder, waarbij de regeling geldt voor 2 jaar. De andere 
ouder mag ook gebruik maken van het pasje om met uw zoon/dochter te gaan tennissen. 
 
Binnen dit lidmaatschap zitten enkele beperkingen. Met uw gekregen pasje kan er namelijk getennist worden 
met uw zoon/dochter in de daluren. Dit houdt in:  
- van maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur 
- op zaterdag en zondag de hele dag (behalve tijdens clubactiviteiten en competitie) 
 
Opgeven is heel gemakkelijk. U kunt namelijk het inschrijfformulier dat u op de website van HTC vindt en een 
(digitale) pasfoto aanleveren bij de ledenadministratie en vermelden dat het de kind-ouderregeling betreft. 
 
 
 
 
 

Pakket Inhoud Kosten 

Introductiepakket (voor 
een eerstejaars lid)  

Contributie, 1x per week training, 
competitiedeelname 

€120,- per kind per jaar 

Totaalpakket A Contributie, 1x per week training, 
competitiedeelname 

€200,- per kind per jaar 

Totaalpakket B Contributie, 2x per week training, 
competitiedeelname 

€360,- per kind per jaar 



Blessureregeling  
 

Naast een blessureregeling voor de senioren hebben we ook een blessureregeling voor de jeugd. 

Deze regeling heeft een andere opzet omdat in het contributiebedrag (intro- en totaalpakket) ook de 

kosten zitten voor de competitie en de trainingen. Wil men aanspraak maken op de blessureregeling, 

dient men dit schriftelijk of per mail te melden aan de ledenadministratie 

(ledenadministratie@htchorst.nl).  

Let op: vanaf melding gaat de regeling in. 

De regeling houdt in dat 50% wordt terugbetaald per volle maand (pakketkosten-

administratiekosten/12) vanaf het moment dat een lid zich geblesseerd heeft gemeld.

mailto:ledenadministratie@htchorst.nl


 

Lid worden 

 

Nieuwe leden 
Je bent naast het vaste instroommoment aan het begin van het jaar op ieder gewenst moment 
welkom als nieuw lid.  Er wordt namelijk naar gestreefd om nieuwe leden zo snel mogelijk in te laten 
stromen in een trainingsgroep en bij de begeleidingsgroepjes. Je hoeft alleen de maanden te betalen 
die je dan daadwerkelijk lid bent van HTC, volgens het tarief van het introductiepakket. In het 
daaropvolgende kalenderjaar ga je over naar totaalpakket A of B.  
 
Het contributiejaar loopt van januari t/m december. 
 
Meer info lidmaatschap: de ledenadministratie 
 
André Manders  ledenadministratie@htchorst.nl 
 
Aanmelden? 

Ga dan naar www.htchorst.nl. Klik op jeugd  lid worden. Print het opgaveformulier op de pagina uit 

en stuur het, inclusief een pasfoto voor op de spelerspas, naar de ledenadministratie!

javascript:main.compose('new',%20't=ledenadministratie@htchorst.nl')
http://www.htchorst.nl/


 

Training en begeleidingsgroepjes 

Trainingsstructuur 
De trainingen worden met ingang van het seizoen 2016 verzorgd door Personal Tennis. De lescyclus bestaat uit 
35 lesweken, waarbij tijdens vakanties geen trainingen gegeven worden. Tevens is er de mogelijkheid om een 
tweede training aan te vragen. Dit kunnen jullie aangeven via de inschrijflink op de website van Personal Tennis 
óf, als je een nieuw lid bent, geef je dit bij aanmelding aan: je kiest dan voor totaalpakket B.  
 
De meest gangbare trainingsdagen zijn de dinsdag, woensdag en donderdag, tussen 15.30 en 21.00 uur. De 
kosten voor de training zijn inbegrepen in het jaarlijkse contributietarief. De gemiddelde groepsgrootte varieert 
van 6 tot 8 personen.  

Personal Tennis 
Personal Tennis heeft persoonlijke aandacht en de ontwikkeling van een speler, van welk niveau dan ook, 
voorop staan. In het jeugdtennis streeft Personal Tennis ernaar om de kinderen op een enthousiaste en leuke 
manier te leren tennissen. Enthousiasme en het geven van feedback zijn voor de trainers de belangrijkste 
eigenschappen.  

Kernwaarden voor Personal Tennis zijn: persoonlijk, resultaatgericht, enthousiasme en toewijding.  
 
Voor meer info, kijk op de volgende website: 
www.personaltennis.nl 

 
 
Begeleidingsgroepjes 
Naast de training biedt HTC de kinderen ook begeleidingsgroepjes aan. Senior- en oudere juniorvrijwilligers van 
HTC en jeugdcommissieleden bieden de jeugdleden in groepsverband, ingedeeld op basis van leeftijd en 
speelsterkte, een extra uurtje begeleid tennis aan op de vrijdagavond. Let op: dit is geen training. 
De begeleidingsgroepjes zijn in het leven geroepen om de kinderen te stimuleren vaker naar het tennispark te 
komen. Daarnaast hopen wij als jeugdcommissie dat onze jeugdleden zodoende (nog) meer plezier in de 
tennissport beleven. De begeleidingsgroepjes starten in het nieuwe seizoen meestal na Carnaval en worden om 
de week op vrijdagavond georganiseerd. De organisatie hiervan ligt in handen van Jacqueline Timmermans.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.personaltennis.nl/


Activiteitenkalender 2018 
 
Hieronder vindt u een globaal overzicht van onze activiteiten in 2018. Alle activiteiten komen ook op de 
website in de online activiteitenkalender te staan. Tevens kunnen er door het jaar heen wijzigingen 
plaatsvinden in de activiteitenkalender (dankzij het toevoegen of wijzigen van activiteiten). Hierover 
informeren we jullie via ons e-mailadres (jeugd@htchorst.nl) indien dit ter sprake komt.   

 

Activiteit Datum 
Winteractiviteit: JumpXL Zaterdag 17 februari 

Drie Dorpen Wintertoernooi Zondag 25 februari 

Begeleidingsgroepjes Start na de Carnaval 

Info-uurtje Vrijdag 9 maart van 19.00 tot 20.00 uur in de kantine 

Gymlessen basisscholen  Periode maart – april (voor de groepen 4 t/m 6, georganiseerd door 
Personal Tennis) 

Clinic scholentennis (Personal 
Tennis) 

Een woensdagmiddag in april  

World Tour voorjaar 
(rood/oranje) 

Zondag: 18 maart – 25 maart – 2 april - 10 juni - 17 juni - 24 juni – 1 juli 

Voorjaarscompetitie KNLTB (geel 
en groen, grootveld) 

Zondag: 8 april – 15 april - 22 april - 6 mei - 13 mei - 27 mei – 3 juni. 
Inhaaldagen: 10 mei (Hemelvaart) – maandag 21 mei (2e Pinksterdag) – 10 
juni – 17 juni 

Activiteit jeugdleden 12 t/m 19 
jaar 

Na de voorjaarscompetitie 

Ricoh Open Kidsday Woensdag 13 juni (’s middags) 

Tennisweek De 1e week van de basisschoolvakantie: 9 t/m 13 juli  

Info-uurtje (najaar) Datum volgt 

Clubkampioenschappen Zondag 26 augustus 

World Tour najaar (rood/oranje) Zondag: 9 september - 16 september - 23 september –30 september – 7 
oktober  

Najaarscompetitie KNLTB (geel 
en groen, grootveld) 

Zondag: 16 september - 23 september –30 september - 7 oktober –14 
oktober - 21 oktober – 28 oktober 
Inhaaldagen: 4 november - 11 november - 18 november 

Activiteit jeugdleden 12 t/m 19 
jaar 

Na de najaarscompetitie 

Winteractiviteit Datum volgt 
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Competitie 
 
Vanuit de KNLTB worden er zowel in het voorjaar als in het najaar competities aangeboden. Dit gebeurt vanuit 
een kleurensysteem, op leeftijd. Bij de verschillende kleuren hoort een competitie: de World Tour (Rood en 
Oranje) de Groene (grootveld) competitie en de Gele (grootveld) competitie. Hieronder vind je een overzicht 
van de kleuren en bijpassende leeftijden. Onderstaande leeftijdsindeling is een adviesrichtlijn met een marge 
van 2 jaar per kleur en wordt gehanteerd bij alle KNLTB-wedstrijden voor kinderen t/m 14 jaar en is geldig voor 
heel het kalenderjaar 2018. Hierdoor hebben wij als vereniging, in samenspraak met de trainers, meer 
mogelijkheden de kinderen in te delen in de voor hen bijpassende competitie.  
 

 
 
De World Tour bestaat uit elf speelmomenten, verdeeld over meerdere maanden in het jaar. Hierdoor komen 
de kinderen bijna het hele jaar door in aanraking met wedstrijdtennis.  
 
Voor groene en gele spelers is er een voorjaars- en najaarscompetitie. Dit is een competitie van zeven 
aaneengesloten weken, zowel in het voor- als in het najaar.  
 
Voor meer informatie over de World Tour (rood en oranje) en de Groene competitie, kijk op:  
http://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/ 
 
Voor meer informatie over de Gele competitie, kijk op: 
http://knltb.nl/tennissers/competitie/ 
 
 
Bij het opgeven voor de competitie is vanuit HTC het volgende van belang: 
 
Het spelen van competitie hoort bij je lidmaatschap. HTC vindt het belangrijk dat elk kind (ook als je een nieuw 
jeugdlid bent) naast het vrijspelen en het trainen deelneemt aan de competitie. Om die reden worden kinderen 
in de World Tour en de groene competitie automatisch geplaatst in een team. Mocht men geen competitie 
willen en/of kunnen spelen, kan men dit schriftelijk aangeven via jeugd@htchorst.nl.   
 
Bij de gele competitie streven we hier ook naar: hier zien we steeds meer vaste teams ontstaan die 
verschillende jaren in één team spelen. Op deze manier wordt het teamgevoel steeds meer versterkt. 
Afhankelijk van de aanmeldingen in de gele competitie kan het voorkomen dat een wens niet kan worden 
ingewilligd.  
 
Het indelen van de teams wordt in samenspraak met de trainers gedaan. Vragen over de competitie kunt u 
stellen via bovenstaand e-mailadres aan: 
 
Lot van den Munckhof  World Tour en Groene competitie 

Frank van der Sterren  Gele competitie

http://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/
http://knltb.nl/tennissers/competitie/
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Tennisweek                                                        
 
In de 1e week van de schoolvakantie voor de basisscholen: 9 t/m 13 juli 2018 
 
Naast tennisactiviteiten worden er gedurende deze week verschillende andere activiteiten georganiseerd. Denk 
hierbij aan een zeskamp, een quiz of een ander uitstapje. Tevens wordt er gedurende de week één keer 
overnacht en vindt er een gezellige afsluitingsavond plaats op de vrijdagavond. Ieder jaar heeft de tennisweek 
een thema. Afgelopen jaar was dit: Expeditie Tennisweek.  
 
De tennisweek is voor alle jeugdleden én deelname van vriendjes en vriendinnetjes (die geen lid zijn) is 
mogelijk! De eigen bijdrage wordt vóór het inschrijven van deze week, tijdig bekend gemaakt.  
 
 



 

Clubkampioenschappen  
 
Ieder jaar organiseren we onze eigen jeugd clubkampioenschappen. Iedere deelnemer speelt in zijn eigen 
categorie zijn of haar wedstrijden, om vervolgens in een finale uit te maken welk jeugdlid zich een jaar lang 
clubkampioen mag noemen in zijn eigen kleur.  
 
We bekijken ieder jaar opnieuw wat het meest geschikte moment is om de clubkampioenschappen te 
organiseren. Dit kan ná de voorjaarscompetitie (in de periode juni/juli) of in de periode vóór de 
najaarscompetitie (in september) zijn.  
 
De winnaar van de hoogste categorie in de gele competitie (grootveld), mag zich uiteindelijk de ultieme jeugd 
clubkampioen noemen. In de hoogste categorie wordt er namelijk gestreden om de Hannie Arts Wisseltrofee.  
Hannie Arts is als actief tennisster jarenlang betrokken geweest bij de begeleiding van de jeugd van HTC. De 
clubkampioen krijgt deze wisselbeker een jaar lang in zijn of haar bezit.  
 
Twijfel niet zo gauw de inschrijving voor de clubkampioenschappen geopend wordt, want wie wil zich ook niet 
meten aan zijn mede-clubgenoten?! 

 



 

Rood- en oranje-events en grootveldtoernooien 
 

 
Rood- en oranje-events 
Rood en oranje tennis is hartstikke leuk voor kinderen t/m 12 jaar, die nog niet in staat zijn om tennis op het 
hele veld te spelen. Daarom wordt rood en oranje tennis gespeeld op een kleiner speelveld met aangepast 
spelmateriaal, met de hantering van aangepaste spelregels vanuit het principe van Tenniskids. Wil je, buiten de 
competitie, meer wedstrijdgevoel ervaren? Geef je dan op voor één van de rood- of oranje events.  
 
Kosten 
Het inschrijfgeld verschilt per toernooi maar meestal ligt het tussen de € 2,00 en € 5,00. 
 
Informatie 
De opzet van deze toernooien is meestal gelijk aan die van de rood- en oranje World Tour. Gedurende het jaar 
hangt er een poster van deze toernooien in de kantine. Mocht je dus interesse hebben deel te nemen aan een 
van deze toernooien, houd dan de toernooikalender in de kantine in de gaten! Je kunt ook altijd zelf de 
toernooiwebsite in de gaten houden, via: https://tenniskids.toernooi.nl/ 
 
Grootveldtoernooien 
Ben je een grootveldspeler en toe aan meer uitdaging? Wil je, in behalve competitietennis, ook in andere 
toernooien het spelen van wedstrijden ervaren? Kijk dan eens op www.toernooi.nl en zoek via ‘uitgebreid 
zoeken’ of er toernooien in de regio zijn waar jij graag aan mee wilt doen!  
Let op: een aantal toernooien zijn alleen toegankelijk voor 17+, maar er zijn ook open toernooien waar iedere 
grootveldspeler van welke leeftijd dan ook aan kan deelnemen. De kosten voor deze toernooien zijn +/- €10,-.  
 
Opgeven: voor zowel rood- en oranje-events als grootveldtoernooien geldt dat men zichzelf moet opgeven via 
bovenstaande websites. Dit gebeurt dus vanuit eigen interesse en bereidheid vanuit ouders mee te gaan naar 
deze toernooien. Wij spelen in deze toernooien als jeugdcommissie geen rol.  
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 De rode tennisbal: miniveld   De oranje tennisbal: driekwart veld        

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

De groene tennisbal: grootveld (start)  De gele tennisbal: grootveld (eind) 

https://tenniskids.toernooi.nl/
http://www.toernooi.nl/


 

Overige informatie 
 

Vrij spelen bij HTC 
Wanneer je lid wordt van HTC, ontvang je een spelerspasje. Deze dien je te gebruiken om een baan te 

reserveren op het digitale inhangsysteem waarover HTC beschikt. Hoe dit precies werkt staat beschreven bij dit 

inhangsysteem in de kantine. Ook wanneer en op welke banen je terecht kan op dat moment, wijst het 

systeem je vanzelf aan. Tennissen kan bij HTC, dankzij de beschikbaarheid van all-weather smashcourtbanen, 

het gehele jaar door! 

 
Mini tennisbaan 
Al een heel aantal jaar beschikt HTC over een mini-tennisbaan. Hiervan kan door de jeugd vrij gebruik worden 
gemaakt. Als er meer wachtende leden zijn, gaan we ervan uit dat je niet meer dan 20 minuten gebruik maakt 
van de baan en dan de gelegenheid geeft aan de volgende. De rechten van de senioren en junioren voor het 
gebruik van de minitennisbaan zijn gelijk.  

 
 
Kleding en competitieshirts 
Het dragen van gepaste tenniskleding is bij het spelen op de baan verplicht. Hierbij hoort ook geschikt 
tennisschoeisel. Naast eigen kleding, biedt HTC de competitiespelende jeugdleden een tennisshirt aan. Deze 
shirts worden beheerd door Jetty Martens en zijn op bepaalde momenten in het jaar voor een eigen bijdrage à 
€10,- te verkrijgen. Deze momenten zijn afhankelijk van het aanbod en de besteltermijnen.  
 
 

Rol ouders binnen HTC 
Aangezien onze commissie dit jaar nog maar uit vier personen bestaat, zijn we voor dit jaar op zoek naar 
versterking voor onze jeugdcommissie.  
Is dit iets voor u? Vraag dan vrijblijvend informatie op via ons e-mailadres: jeugd@htchorst.nl  
 
Door het jaar heen doen wij als jeugdcommissie graag een beroep op uw vrijwillige inzet. De meest gangbare 
bezigheden voor u als ouder (kunnen) zijn: 
 
- het begeleiden van een competitieteam 
- (indien nodig) tellen bij jeugdactiviteiten 
- bardienst tijdens jeugdactiviteiten 
- rijden met uitwedstrijden tijdens de competitieperiode 
- ondersteuning bij de begeleidingsgroepjes 
- deelname en/of organisatie van interne activiteiten zoals onze winteractiviteit  
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