
 
 

 

 

Inleiding 

 

 

ATC Veenhorst is een actieve tennisvereniging met veel jeugdleden. Gedurende het hele 

jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Het is natuurlijk 

belangrijk om niet alleen eens in de week een tennisles te krijgen, maar om vaker te 

spelen. Daar leer je van en dit komt je tenniservaring alleen maar ten goede. Daarom 

gaan we ervan uit dat de jeugdleden lekker meedoen met de activiteiten!  

Voor alle interne activiteiten die gratis zijn geldt dan ook het motto: “Je doet mee, tenzij 

je je afmeldt!” 

 

In dit boekje vind je informatie over de volgende onderwerpen: 

- Jeugdkalender 2023, lijst van jeugdactiviteiten  

- Teamindeling competitie voorjaar, die van het najaar is tzt op de website 

beschikbaar 

- Uitleg Competitie, Rood, Oranje, Groen en Junioren 

- WhozNext 

- Inschrijven voor een ander toernooi 

- Sociale media 

- Jeugdkleding ATC Veenhorst 

- Gedragscode op en rondom de tennisbaan 

- Lesreglement 

- Tarieven en voorwaarden 

- Lidmaatschap 

- Jeugdcommissie  

 

Met elkaar maken we er weer een fijn tennisjaar van! 

 

Groet van de jeugdcommissie. 

 



 
 

   



 
 

 

 

INDELING VOORJAARSCOMPETITIE ROOD-ORANJE-GROEN-JUNIOREN 

 
(A) = Aanvoerder     

 

Oranje 2 
Team 1 

Oranje 2  
Team 2 

Oranje 2  
Team 3 

Groen 2 
Team 1 

Phileine Kotte (A) Valentina Muis  Demi Edel (A) 
Guusje Slettenhaar 
(A) 

Amelie Luttikhuis Nina Remie Stefan Briede Cassese Lynn Dijkstra 
Milan Zwijnenberg Hugo Brinks Jamie Lewerissa Sara Okanovic 
Julius Kuiper Lola de Groot Kwien Nijland Zila Basmajian 
Elin Nijmeijer  Daan Eenkhoorn Lucille ter Stal 
Lola Dekker    
    
    
 

Groen 2 
Team 2 

Groen 2 
Team 3 

Junioren 11/14  
Team 1 (1e klasse) 

Junioren 11/14  
Team 2 (3e klasse) 

Mare Coolen (A) Noor Groote Haar (A) Isis Nollen (A) Lana Coolen (A) 
Daan Dijkstra Luc Altena Valerie Oerbekke Luna Aalderink 
Guus Dijkstra Maura Dessenes Beau Entjes Nienke Hoogwijk 
Veraleijn Oerbekke Pien Borgman Malu Wanschers Quinty Zweers 
Jip Slettenhaar Carianne Vissia   
Anne-Floor Hinnen Amber Schmidt   
Jersey Bulters    
Ot Koopman    
 

Junioren 11/14  
Team 3 (4e klasse) 

Junioren 13/17 
Gemengd 
Team 1 (1e klasse) 

Junioren 13/17 
Jongens 
Team 1 (3e klasse) 

Junioren 13/17 
Meisjes  
Team 1 (3e klasse) 

Gwenn Bosch  Evy Douglas (A) Nick Ronhaar (A) Julia Hegeman (A) 
Gijs van Dijk Jonne Nieboer Hugo Stuurman Fariany Angela 
Leah Kerbusch Isa Nieboer Philemon Simonis Anne Sophie Snijders 
Laura Wind Julian Brattinga Raff Luttikhuis Feline Roig Laarman 
Simon Hoekstra Julius Florijn Lars Nollen  
Quincy Okoli Jelte Wijnstra Mauro Visser  
  Simon Bekhuis  
 

 

 



 
 

Rode competitie  

 

1. Een team bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes 

spelen door elkaar. 

2. De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de 
verenigingen die bij elkaar in de afdeling zijn ingedeeld. 

3. Advies start speeldag is 9.00 uur, aanwezig rond 8.45 uur. Maximale speelduur 
van de dag is 1 uur. Indien de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan 
een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 10.00 uur). 

4. Er worden alleen enkels gespeeld. Alle aanwezige kinderen worden ter plekke in 

2 groepen verdeeld die door elkaar en tegen elkaar spelen. 
5. Rood speelt korte partijtjes om wie het eerst 7 punten heeft gehaald, dus 7-6 is 

einde partij, geen games tellen. Serveren gaat om de beurt, mag bovenhands en 
onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 

1e poging fout gaat. Bij de service geldt de enkelspelzijlijn als nieuwe servicelijn, 
in de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn. 

6. Er worden geen standen bijgehouden, wel vindt er een deelnameregistratie 
plaats via de Tenniskids planner. 

 

 

Oranje competitie  

 
1. Een team bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes 

spelen door elkaar. 
2. Er worden enkels en dubbels gespeeld, waarbij de dubbelpartner zoveel mogelijk 

van de eigen vereniging is. De dubbels worden ‘ad random’ door een 
computerprogramma (Tenniskids planner) samengesteld. De dubbels spelen in 
het dubbelveld, dus incl. de tramrails. 

3. De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de 
verenigingen die bij elkaar in de afdeling zijn ingedeeld. 

4. Advies start speeldag is 9.00 uur, aanwezig 8.45 uur. Maximale speelduur van de 
dag is 2 tot 2½ uur. Indien de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan 
een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 11.00 uur). 

5. Oranje speelt op tijd (15 of 20 min) en wordt het Beslissend Punt Systeem (BPS) 
toegepast bij een 40-40 stand. Serveren mag bovenhands en onderhands (als de 
bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat. 

6. Er worden alleen partijresultaten bijgehouden zoals winnaar of verliezer, bijv. 
Pietje wint, Jantje verliest. Iedere speeldag wordt een team binnen de afdeling 
dagwinnaar.  

 

 



 
 

Groene competitie   

 
1. Er kunnen gemengde teams worden gemaakt. Jongens en meisjes spelen door 

elkaar. 
2. Er worden per competitiewedstrijd 4 enkelspelen gespeeld en 2 dubbels. 
3. Er worden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games (start op 0-0) met een verschil 

van 2 games (bijv. 4-2, 5-3). Bij een gelijke stand van 4-4 in de set volgt een 
tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten). Indien een beslissende 
3e set moet worden gespeeld, wordt deze vervangen door een beslissende 
wedstrijdtiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten). 

4. Het Beslissend Punt Systeem (bij 40-40 winnend punt) wordt toegepast. De 
ontvanger bepaalt vanaf welke kant (rechts of links) de serveerder de bal in het 
spel moet brengen. 

5. Het aanvangstijdstip is variabel tussen 8.30-12.00 uur, tenzij dit door 
baancapaciteiten niet mogelijk is. In dit geval mogen wedstrijden uiterlijk om 
15:00 aanvangen. 

6. Als er met goedkeuring van beide teams wegens een andere reden dan 
weersomstandigheden wordt verplaatst, dan moet de nieuw overeengekomen 
speeldag liggen vóór de laatste reguliere competitiedag. Dit kan ook een andere 
dag dan de zondag zijn (bijv. een woensdag- of vrijdagmiddag). 

 
Junioren competitie 11 t/m 14 jaar 

 

1. Er kunnen gemengde teams worden gemaakt. Jongens en meisjes spelen door 
elkaar. 

2. Er worden per competitiewedstrijd 4 enkelspelen gespeeld en 2 dubbels. 
3. Er worden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games (start op 0-0) met een verschil 

van 2 games (bijv. 4-2, 5-3). Bij een gelijke stand van 4-4 in de set volgt een 
tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten). Indien een beslissende 
3e set moet worden gespeeld, wordt deze vervangen door een beslissende 
wedstrijdtiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten). 

4. Het Beslissend Punt Systeem (bij 40-40 winnend punt) wordt toegepast. De 
ontvanger bepaalt vanaf welke kant (rechts of links) de serveerder de bal in het 
spel moet brengen. 

5. Het aanvangstijdstip is variabel tussen 8.30-12.00 uur, tenzij dit door 

baancapaciteiten niet mogelijk is. In dit geval mogen wedstrijden uiterlijk om 
15:00 aanvangen. 

6. Als er met goedkeuring van beide teams wegens een andere reden dan 
weersomstandigheden wordt verplaatst, dan moet de nieuw overeengekomen 
speeldag liggen vóór de laatste reguliere competitiedag. Dit kan ook een andere 
dag dan de zondag zijn (bijv. een woensdag- of vrijdagmiddag). 

 
  



 
 

Junioren competitie 13 t/m 17 jaar 

 
1. Je moet kiezen voor of een jongens, meisjes of gemengd team. 
2. Er worden per competitiewedstrijd 4 enkelspelen gespeeld en 2 dubbels bij de 

jongens en de meisjes teams, de gemengd teams spelen 4 enkels en 2 mixed 
dubbels. 

3. Er worden 2 sets gespeeld om 6 gewonnen games (start op 0-0) met een verschil 
van 2 games (bijv. 6-4, 7-5). Bij een gelijke stand van 6-6 in de set volgt een 
tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten). Indien een beslissende 
3e set moet worden gespeeld, wordt deze vervangen door een beslissende 
wedstrijdtiebreak tot 10 punten (met een verschil van 2 punten). 

4. Het aanvangstijdstip is variabel tussen 8.30-12.00 uur, tenzij dit door 
baancapaciteiten niet mogelijk is. In dit geval mogen wedstrijden uiterlijk om 

15:00 aanvangen. 
5. Als er met goedkeuring van beide teams wegens een andere reden dan 

weersomstandigheden wordt verplaatst, dan moet de nieuw overeengekomen 
speeldag liggen vóór de laatste reguliere competitiedag. Dit kan ook een andere 
dag dan de zondag zijn (bijv. een woensdag- of vrijdagmiddag). 

 
Data Competitie: 
 

 
 
Najaar 2023 

   
 
 
  



 
 

Samengevat competitie 

 

 
 



 
 

WhoZnext:                                              

 
Onder het motto ‘voor jongeren, door jongeren’ geeft WhoZnext de vereniging een 
nieuwe impuls. Een WhoZnext-team is ideaal om de betrokkenheid van jongeren op de 
vereniging te vergroten. Enerzijds maken jongeren op een laagdrempelige manier 
kennis met vrijwilligerswerk. Ze ontwikkelen spelenderwijs competenties zoals plannen, 
organiseren en samenwerken. Anderzijds ervaren de leeftijdsgenoten van de 
deelnemers aan het WhoZnext-programma dat er meer aandacht voor ze is. Zo worden 
er meer activiteiten voor ze georganiseerd, waardoor het nóg leuker wordt op de 
vereniging! 

 
Ook binnen ATC-Veenhorst is een club aan enthousiastelingen die deelnemen aan het 

WhoZnext team. Lijkt het je leuk deel te nemen aan dit team? Laat het je trainer of de 

jeugdcommissie weten! 

 

 

 

Hoe schrijf ik me in voor een Tennis Event bij een andere vereniging? 

 

1. Ga naar de website tenniskids.toernooi.nl, toernooi.nl of 

mijnknltb.toernooi.nl 

2. Als je nog niet geregistreerd bent, maak dan eerst een account aan. 

• https://www.tennis.nl/media/fbxlorve/stappenplan-account-

registreren.pdf 

3. Klik op de zoekbalk op ‘toernooitje’. 

4. Vul de startdatum en de einddatum in voor de periode waarin je wilt zoeken. 

5. Vul je sterkte in (rood/oranje/groen en/of leeftijdscategorie). 

6. Vul je eigen postcode in en geef aan hoeveel KM rondom je eigen postcode je wilt 

zoeken. 

7. Klik op zoeken (vergrootglas button) en je ziet alle toernooien die voldoen aan 

jouw zoekopdracht. 

8. Schrijf je online in met je eigen account. 

 

Algemene informatie over toernooitjes? 

https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/toernooien/jeugd/ 

 

 

 

  

https://www.tennis.nl/media/fbxlorve/stappenplan-account-registreren.pdf
https://www.tennis.nl/media/fbxlorve/stappenplan-account-registreren.pdf
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/toernooien/jeugd/


 
 

Sociale media  

 

Tijdens activiteiten zoals wedstrijden, toernooien en competities worden er regelmatig 

foto’s/ filmpjes van de kinderen gemaakt. Deze foto’s/ filmpjes worden gebruikt op 

sociale media, zoals de website en de facebookpagina van onze vereniging. Ook worden 

artikelen geschreven over de toernooien en met foto opgestuurd naar de Almelose 

weekbladen.  

 

Facebook: https://www.facebook.com/veenhorst 

Instagram: https://instagram.com/atcveenhorst 

Website: https://atc-veenhorst.nl/ 

 

Wilt u niet dat uw kind op de foto of film wordt gezet, dan kunt u dit doorgeven aan 

Barend Jan Klijnsma (voorzitter jeugdcommissie), bj.klijnsma@atc-veenhorst.nl 

 

 

  
 

 

Jeugdkleding ATC Veenhorst 

 

Heb je nog geen shirt en vest of ben je uit de vorige maat gegroeid dan kun je deze het 

hele jaar door online bestellen bij de teamsportfabriek.  De website hiervoor is: 

 

https://www.teamsportfabriek.nl/sporten/atc-veenhorst 

 

 

 
 
  

https://www.facebook.com/veenhorst
https://instagram.com/atcveenhorst
https://atc-veenhorst.nl/
mailto:bj.klijnsma@atc-veenhorst.nl
https://www.teamsportfabriek.nl/sporten/atc-veenhorst


 
 

 

Gedragscode op en rond de tennisbaan 
 

Dit hoort wel: 

• Speel een paar minuutjes in; 

• Speel bij discussie of onduidelijkheid een let. Is er steeds discussie, schakel dan de 

competitieleider of toernooileiding (hierna ook te noemen: wedstrijdleiding) in; 

• Raadpleeg bij onenigheid de wedstrijdleiding; 

• Geef je tegenstander na een wedstrijd een hand (of corona elleboog) en feliciteer of 

bedank hem/haar voor het spelen; 

• Gedraag je te allen tijde sportief. Onsportief gedrag van de tegenstander is geen 

reden om zelf onsportief te zijn. Wijs iemand gerust vriendelijk op zijn/haar 

onsportieve gedrag. Helpt dat niet, schakel dan de wedstrijdleiding in; 

• Zet je mobiele telefoon uit tijdens een wedstrijd; 

• Als een bal op de andere baan komt, wacht dan de rally op die baan af en vraag dan 

pas de bal terug; 

• Loop altijd via het hek de baan op en af. 
 

Dit hoort niet: 

• Gooien met het racket of andere attributen. Opzettelijk beschadigen of vernielen van 

een racket of andere attributen op/rond de baan; 

• Het wegtrappen, gooien of wegslaan van een bal, over een omheining of in de 

richting van een persoon; 

• Vloeken, schelden, uiten van onbehoorlijke taal; 

• Het maken van obscene gebaren; 

• Het bedreigen of molesteren van of het spuwen naar een persoon; 

• Vals spelen; 

• Ruzie maken met de tegenstander; 

• Afval achterlaten op de banen dan wel het park; 

• Onsportief gedrag. 

  

Voor ouders/verzorgers en toeschouwers 
 

Dit hoort wel: 

• Stimuleren en promoten sportief gedrag; 

• Aanspreken op onsportief gedrag; 

• Interesse tonen voor de wedstrijden die worden gespeeld; 

• Aanmoedigen mag, maar doe dat gematigd en moedig alle spelers aan; 

• Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier en niet voor dat van u; 

• Loop weg indien nodig en bekijk de wedstrijd van een afstand. 
 

Dit hoort niet: 

• Zich bemoeien met het verloop van de wedstrijd; 

• Coachen terwijl de speler op de baan staat; 

• Onsportief gedrag naar ouders/verzorgers, toeschouwers van de andere partij. 



 
 

 

Lesreglement 
 

De leerling en trainer dienen zich aan dit lesreglement te houden. 

 
1. Een lescyclus bestaat uit 10 of 18 lessen. Hiervan kan door de trainer worden 

afgeweken. Dit wordt voor aanvang van de cyclus aangegeven. 
2. Een lesuur bestaat uit 45 of 60 minuten training. 
3. Het is aan de trainer om eventuele groepsveranderingen toe te passen. 
4. Bij het inplannen van trainingstijden voor de jeugd wordt alleen rekening 

gehouden met einde schooltijden. 
5. Uitval leerling is voor eigen rekening. 
6. Uitval regenlessen/weersomstandigheden: Bij 10 lessen: Eerste les voor eigen 

rekening, de rest wordt ingehaald. Bij 18 lessen: Eerste les voor rekening trainer, 
tweede les voor rekening leerling, derde les voor rekening trainer, etc.. 

7. Een theorieles of een alternatieve les is ook een gegeven les. 
8. Bij slecht weer komt de trainer altijd naar de tennisbaan en neemt ter plekke een 

beslissing over te nemen acties. 
9. Een reeds gestarte les die door weersomstandigheden dient te worden 

onderbroken wordt in principe niet ingehaald. 
10. Leerling moet bij afwezigheid de trainer tijdig berichten. 
11. Bij uitval trainer wordt de les altijd ingehaald of er geschiedt restitutie, dan wel 

wordt er voor een vervangende trainer gezorgd (Dit laatste is niet gegarandeerd). 
12. Facturen worden door de trainer tijdens de eerste of tweede lesweek afgegeven. 
13. Facturen moeten binnen de aangegeven termijn op de factuur worden voldaan. 
14. Betalingsmogelijkheden zijn: A, per bank B, contant. 
15. Als er niet wordt afgebeld door de trainer is er altijd les (zie lesschema). 
16. Bij langdurige blessures (>vier weken) kan in overleg met de trainer een regeling 

worden getroffen. 
17. Bij onvoldoende deelname kan er worden teruggegaan in tijd of in aantal weken. 

 
Ter aanvulling: Bij de planning van de lessen wordt rekening gehouden met de reguliere 
(basis) schoolvakanties. Inhaallessen kunnen echter wel op de zaterdag en/of in de 
schoolvakanties worden gepland. 
 
  



 
 

 
Tennistraining jeugd 
 
In april gaan de zomertrainingen van start. De tennistrainingen worden gegeven op het 
tennispark van ATC Veenhorst door Ohannes Cakmakci en Sandra Veldhuis. U kunt zich 
gedurende het hele jaar opgeven voor tennistrainingen.  
De lessen zijn gericht op de volgende doelgroepen: 

▪ Jeugdtraining 
▪ Jeugdselectietraining 
▪ Teamtraining 
▪ Privétraining 

 
Mogelijkheden en tarieven 

 

Fase Leeftijd Lessen Duur Groepsgrootte Prijs p.p. 

Blauw 4-6 jaar 10 lessen 30 min 8 personen €  35,- 

Rood 6-8 jaar 18 lessen 45 min 8 personen €  85,- 

Oranje 8-11 jaar 18 lessen 60 min 8 personen € 115,- 

Groen 10-12 jaar 18 lessen 60 min 8 personen € 115,- 

Junioren 11-17 jaar 18 lessen 60 min 8 personen € 115,- 

 
Overige aanvullingen: 

• 2 x in de week trainen, 18 lessen van 60 minuten, groepsgrootte 8 personen: 
€195,- 

 
• 2 x in de week trainen, 18 lessen van 45 minuten, groepsgrootte 8 personen: 

€140,- 
 

• 10 privélessen van 30 minuten voor 1 persoon: € 185,- 
 
Bij slecht weer kan eventueel uitgeweken worden naar de hal, indien deze vrij is, 
hiervoor is een toeslag bovenop de les, de baanhuur wordt verdeeld over de groep. 
 

*Bovenstaande tarieven zijn exclusief lidmaatschap!  
Zie tarieven + voorwaarden lidmaatschap. 
 

 

  



 
 

 

Lidmaatschap ATC Veenhorst 

 

 Junior Lid* 

Tot het jaar dat ze 8 worden: € 15,– 

Tot het jaar dat ze 12 worden: € 35,– 

Tot het jaar dat ze 18 worden: € 65,– 

Inclusief lidmaatschap KNLTB 

Tennispas 

Speelrecht gedurende het gehele jaar (t/m 31 december) 

Aanvullende voorwaarden 
▪ Volgens de KNLTB-reglementen worden alle junioren die dit jaar 18 worden seniorlid. 
▪ Kinderen jonger dan 13 jaar mogen alleen onder begeleiding van een seniorlid tussen 

18.00 en 20.00 uur op de baan. 
▪ De contributie wordt automatisch geïncasseerd; perioden nader over een te komen. 

Leden, die problemen hebben met betaling in één keer, kunnen hierover contact met de 
penningmeester opnemen (Email: penningmeester@atc-veenhorst.nl). 

▪ Alle mutaties moeten vóór 31 december van het lopende jaar gemeld zijn. Worden 
mutaties doorgegeven na deze sluitingsdatum, zullen € 20,- administratiekosten in 
rekening gebracht worden, aangezien de bondspasjes dan al besteld en betaald zijn. 

▪ Lees voor de regels ook het baanreglement. 

Opzeggen 

Als u de noodzaak voelt om uw lidmaatschap op te zeggen, dan verwachten we dat u dat 
zorgvuldig doet. En dit is als volgt: 

▪ Opzegging moet geschieden voor 31 december van het lopende jaar. 
▪ Opzeggen als lid kan uitsluitend schriftelijk of per mail aan onderstaande adressen: 

ATC Veenhorst, Postbus 832, 7600 AV Almelo óf 
per e-mail naar ledenadministratie@atc-veenhorst.nl óf 
door gebruik te maken van het opzegformulier op de website: https://atc-
veenhorst.nl/lidmaatschap-opzeggen/ 

▪ De opzegging wordt per kerende post (mail) bevestigd. De bevestiging is voor U het 
bewijs dat we uw bericht hebben ontvangen. Zolang u dit bericht niet ontvangen heeft, 
bent u nog steeds lid van de ATC Veenhorst met de daarbij behorende rechten en plichten. 

▪ Te laat opzeggen houdt in, dat u de gehele jaarcontributie verschuldigd bent voor het 
nieuwe seizoen. 

 

  

http://atc-veenhorst.nl/baanregelement/


 
 

De Jeugdcommissie 

 

Binnen ATC-Veenhorst draagt de jeugdcommissie zorg voor het goed verlopen van 

activiteiten voor de jeugd door het aanmelden voor de competities en organiseren van 

toernooitjes en evenementen. Ons doel is daarbij om de jeugd zoveel mogelijk plezier te 

geven in het spel.  

Met een enthousiast team aan jeugdcommissieleden willen wij in 2022 het succes van 

afgelopen jaren voortzetten in samenwerking met de tennistrainers voor de jeugd. 

 

    

 

Barend Jan  

Klijnsma 

Voorzitter  

Marloes  

Neeskens 

PR/Activiteiten 

Petra  

van Galen 

Competitie / 

Activiteiten 

Larissa  

Blijden 

Activiteiten / 

WhoZnext 

 

 

    

 

Annemieke  

Hanstede 

Activiteiten 

Bjorn  

Nollen 

Activiteiten/Toernooi 

Elianne  

Verdult 

Activiteiten 

Barbara  

Koopman-Oerbekke  

Activiteiten 

 

 

     
Ohannes 

Cakmakci 

Hoofdtrainer 

Sandra  

Veldhuis 

Jeugdtrainster 

Hanneke 

Luttikhuis 

Jeugdtrainster 

Bart 

Hollema 

Jeugdtrainer 

Alwin 

Offereins 

(Jeugd)Trainer 

 

Daarnaast kun je de jeugdcommissie mailen op: jeugdcommissie@atc-veenhorst.nl 


