
Nieuwsbrief Jeugdcommissie TC Maliskamp 
december 2021 

Oliebollentoernooi  

Op 16 januari 2022 organiseren we weer het Oliebollentoernooi bij TC Maliskamp. Alle kinderen die 
lid zijn van de club en/of tennisles volgen op dit moment zijn van harte uitgenodigd om het nieuwe 
jaar tennissend te openen.  

 

 

Praktische informatie: 

 Inschrijven via een appje aan Jessica (06-41231881)  
 Uiterlijk 5 januari 2022 aanmelden 
 Starttijd toernooi tussen 10.00 en 10.30 uur (afhankelijk van de leeftijd; oudste jeugd start als 

eerste – vlak van te voren geven we exact door wie hoe laat verwacht wordt) 
 Eindtijd 12.30 uur 

 

Vacatures:  

 Wat is een Oliebollentoernooi zonder oliebollen? Niks, inderdaad … Wij zijn dus op zoek naar een 
of twee oliebollen-bakkers. Vind je dat leuk om te doen, laat het aan Jessica weten! 

 Ook hebben we voor de begeleiding van spelletjes en wedstrijdjes ouders nodig. Wil je graag 
helpen, laat het ons weten! 

Wat er precies wel en niet mag op 16 januari weet natuurlijk niemand. We houden ons als 
vanzelfsprekend aan de op dat moment geldende coronamaatregelen.  
 

Toernooien 2022 

Naast het Oliebollentoernooi gaan we tot de zomer nog meer leuke toernooien organiseren zodat de 
kinderen kunnen laten zien wat ze geleerd hebben in de lessen.  

Hou de volgende data alvast vrij in jullie agenda! 

 Oliebollen toernooi 16 januari 2022 (ochtend) 
 Voorjaarstoernooi 20 maart 2022 (gehele dag) 
 Ouder – kind toernooi 26 juni 2022 (ochtend) 



Het voorjaarstoernooi in maart wordt een ‘open toernooi’. Dit houdt in dat er ook kinderen van 
andere clubs met dit toernooi mee mogen doen. Ken je dus iemand die wel tennist maar niet bij TC 
Maliskamp, laat het diegene weten en schrijf (tzt) in!  

Aan het einde van het schooljaar organiseren we een ouder – kind toernooi. Vraag dus alvast je 
ouders, ooms/tantes, opa/oma of ze met jou willen tennissen! Super leuk en het is weer eens wat 
anders dan alleen met je leeftijdgenoten. De ‘ouder’ hoeft geen lid te zijn van TC Maliskamp, maar 
dat mag natuurlijk wel   

Wij hebben weer zin in de toernooien en hopen dat alles door mag gaan. 
 

Clubshirts 

Als jeugdcommissie zijn wij aan het nadenken hoe we de kinderen bij competitie wedstrijden en 
toernooien meer teamgevoel kunnen geven. 

1 van de ideeën is dat alle kinderen die competitie spelen een clubshirt of tenue gaan dragen. We 
zien dit bij (bijna) alle andere teams en het ziet er echt een stuk professioneler en heel gaaf uit! 

We werken nu verschillende opties uit, wat deze shirts zijn natuurlijk niet goedkoop, ongeveer € 35, - 
per shirt. Een van de opties is een constructie dat je per shirt bijvoorbeeld € 5, - extra betaald en dat 
de club dan ook extra shirts aanschaft. Is je zoon / dochter uit zijn / haar shirt gegroeid, dan kun je 
het op de club ruilen voor een grotere maat. Dan hoef je dus niet elk jaar € 35, - te betalen voor een 
shirt. 

Een andere optie is om sponsoren te zoeken die willen mee betalen aan de shirts. Heb je dus een 
bedrijf die kan en wil sponseren, of ken je iemand die dit zou willen doen, laat het ons weten! 

Natuurlijk kan de naam van je bedrijf op het shirt gedrukt worden. Alleen geld sponseren kan 
natuurlijk ook  

Suggesties en ideeën mbt clubtenue zijn welkom, we horen ze graag! 
Onderstaand de clubkleding die TC Maliskamp op dit moment gebruikt. 

 

 

  



Voorjaarcompetitie 2022 

Afgelopen najaar hebben er weer veel kinderen meegedaan met de tenniscompetitie. Meedoen met 
de competitie is belangrijk. Door het spelen van wedstrijdjes vergroot je het inzicht in het spel en 
word je steeds beter. Daarnaast is het natuurlijk ook heel gezellig.  

Tenniscompetitie speel je in een team dat bestaat uit 2 tot 6 kinderen die op hetzelfde niveau spelen 
(en ongeveer dezelfde leeftijd hebben). Competitie is op zondagochtend.  

Ook in het voorjaar zal er door de KNLTB weer een competitie worden georganiseerd. Omdat wij het 
belangrijk vinden dat zoveel mogelijk kinderen meedoen met de competitie, zullen we alle kinderen 
hiervoor inschrijven. Het spelniveau wordt in overleg met de trainer vastgesteld. Voor de meeste 
kinderen zal dat het niveau zijn waar ze nu op trainen. 

Mochten er kinderen zijn die op zondagochtend echt niet kunnen, kan dit voor 22 december kenbaar 
worden gemaakt bij de jeugdcommissie (graag middels persoonlijk bericht naar Kristel, 0645126219). 
Mocht je een keer niet kunnen is dat geen probleem.  

Afgelopen najaar, waren er 2 teams van oranje. Dit gaf soms wat problemen met het aantal kinderen 
die aanwezig waren. Hier zullen we in het voorjaar rekening mee houden. 

De competitiedagen zijn als volgt: 

 

 

Afmelden tennislessen 

Wist je dat je in mijnSimonTennis.nl kunt zien wanneer de kinderen precies tennisles hebben. Afmelden 
voor een tennisles kan ook via MijnSimonTennis (en niet via de jeugdcommissie!). Doe het afmelden waar 
mogelijk ruim 24 uur vantevoren, dan heb je recht op een inhaalles.  
 

Padel 

Zoals de meeste van jullie gezien zullen hebben, wordt er druk gewerkt aan de aanleg van 2 padelbanen 
op wat ooit baan 6 was. Padel is een snel in populariteit groeiende racketsport die zich het best omschrijft 
als een combinatie van tennis en squash. Deze racketsport is al razend populair in Spanje en Zuid-
Amerika, maar ook heel erg in Nederland in opkomst. Je speelt het als dubbelteam op een veld van 20 x 
10 meter dat is omgeven door een glazen wand en hekwerk. 



Zodra de padelbanen gereed zijn ligt de focus in eerste instantie op de senioren van TC Maliskamp. Voor 
hen is er de mogelijkheid om Padel te gaan spelen en bijvoorbeeld lessen te nemen. Jullie als ouders zijn 
dan ook van harte welkom ook kennis te komen maken met padel! 

Maar ook de kids zullen kennismaken met Padel. Tijdens de lessen van de kinderen zal er straks ook 
gebruik gemaakt gaan worden van de padelbanen. De trainers kunnen ervoor kiezen soms de padelbanen 
te gebruiken ipv de tennisbanen. Dit bevorderd het balgevoel van de kinderen, biedt meer variantie en 
daagt uit. De trainers zorgen in dat geval natuurlijk voor leenrackets. Ook zijn we met de padelcommissie 
in overleg over het betrekken van de jeugd bij de opening van de padelbanen. Zodra daar meer bekend 
over is, laten we dat uiteraard weten. 

Vanwege de uitbreiding naar padel heeft de tennisclub ook een nieuw logo 

 
 

Fijne feestdagen! 

Namens de jeugdcommissie van TC Maliskamp wensen we jullie hele fijne feestdagen! 

 
 


