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JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2022 

 
Samengesteld door: Ellen Oosterwal - van Nimwegen 
Datum: 6 maart 2023 
 
 
Afgelopen jaar zijn wij ons seizoen gestart vol enthousiasme vanuit de jeugdcommissie. Na een aantal 

jaren waarin Corona een hoofdrol heeft gespeeld, konden wij dit jaar alle activiteiten uitvoeren die wij 

op het programma hadden staan. De trainingen werden verzorgd door Frank Janssen en Marieke klein 

en werden trouw bezocht door onze jeugdleden. Na de zomer hebben wij de switch gemaakt met de 

komst van tennisschool Jeroen Hoevenberg. Nikky Olgers werd hoofdtrainer en werd warm ontvangen 

door onze jeugdleden. Frank Janssen heeft tot de winterstop de woensdag nog les gegeven aan onze 

jeugdleden. 

  

Openingstoernooi 

Op zondag 27 maart zijn wij het seizoen gestart met ons openingstoernooi. Onder leiding van Marieke 

en de hulp van de jeugdcommissie leden hebben we een gezellige ochtend georganiseerd voor de 

jeugdleden. We hadden een paashaas geregeld die met de jongste kinderen allerlei spelletjes heeft 

gedaan op de baan. Ook naast de baan hadden we wat spelletjes en een springkussen geregeld. Het 

was een geslaagde ochtend. 

  

Voorjaars en najaarscompetitie 

Dit jaar konden zowel de voorjaars en najaarscompetitie doorgaan en het aantal inschrijvingen waren 

best veel. Met de komst van de nieuwe competitie leiders Stephan en Eveline Couzijn zijn wij een 

vernieuwde weg ingeslagen. Bij thuis wedstrijden werd er een tafel indeling gemaakt waarbij wij als 

thuisspelende teams onze tegenstanders gezellig konden ontvangen. Dit werd door zowel onze eigen 

jeugd als gasten als zeer prettig ervaren. 

 

Feestmiddag 

De feestmiddag was dit jaar op 11 mei. Het eerste deel van de middag was voor de kinderen van 

blauw, rood en oranje. We hadden allerlei spelvormen op en naast de baan neergezet. Het tweede 

deel was voor de jeugd van Groen en Geel. Speciaal voor hun hadden wij het onderdeel Beat the Pro 

op het programma. Onder leiding van Marieke Klijn mochten de kinderen het opnemen tegen de beste 

spelers van onze vereniging. 

 

Gravel del Sol Niño’s 
Dit jaar hebben wij ons wederom aangesloten bij het toernooi Gravel del Sol. In de ochtend hadden 

wij een speciale editie voor de jeugd. Het park was versierd in zomerse sferen en ondertussen werd er 

op de baan druk getennist. 
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Ouder kind toernooi 

Dit jaar vond het ouder kind toernooi na de zomervakantie plaats. Helaas was het aantal deelnemers 

wat minder groot dan voorgaande jaren. De deelnemers die aanwezig waren hebben wel volop 

genoten. Gezelligheid stond voorop en het plezier was dan ook duidelijk zichtbaar. 

 

Clubkampioenschappen 

De clubkampioenschappen hebben wij dit jaar tegelijkertijd met de clubkampioenschappen senioren 

gepland in de hoop dat we meer deelnemers zouden trekken. Helaas viel dit bij zowel senioren als 

jeugd erg tegen. We hadden veel kinderen van groen die zich hadden ingeschreven en een clubje 

oranje. We hebben besloten de editie wel door te laten gaan, maar in een kortere periode. We wilde 

de kinderen die zich wel hadden ingeschreven “belonen” voor hun inzet en enthousiasme. We zijn druk 

bezig om te bedenken hoe wij onze jeugd enthousiast kunnen krijgen om deel te nemen. De 

commissie blijft daarin ook zoeken naar wat de meest geschikte week is om zoveel mogelijk jeugd 

mee te laten doen.  

 

Glow in the dark 

Dit jaar hebben heeft Primos tennisbar zelf de organisatie voor het Glow in the Dark voor hun 

rekening genomen. Onze jeugd kon zich via de website van Primos inschrijven om mee te doen. Ook 

jeugdleden van andere verengingen in de omgeving konden deelnemen aan het toernooi. Wij als 

jeugdcommissie hebben op de middag/ avond zelf geholpen met het klaarzetten en ondersteunen van 

de activiteit. 

 

Najaar training 2021 

Dit jaar hebben wij ons buitenseizoen wederom verlengd. De trainingen zijn buiten doorgegaan tot 20 

december. Helaas is er wel het een en ander uitgevallen vanwege de regen, maar verder ging het 

prima. Onze jeugdleden hebben ook nog de mogelijkheid gekregen om een aantal weken binnen te 

kunnen tennissen aan de Kuikensweg. Dit was volledig in handen van de tennisschool. 

 

De jeugdcommissie, 

Stephan Couzijn 
Eveline Couzijn- Strodijk 

Wendy Kossen 

Sandra Niezen 
Astrid Boere 
Ellen Oosterwal- van Nimwegen 
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