Informatieblad voor nieuwe jeugdleden.
Leuk dat u(w) (kind) zich heeft aangemeld voor tennislessen bij LTC Bedum!
Omdat deze sport of vereniging wellicht nieuw voor u is, zetten we de belangrijkste informatie voor u op een rijtje.
Lidmaatschap en lessen.
Wanneer u lid wordt van LTC Bedum, bent u automatisch lid van de tennisbond. U ontvangt een lidmaatschapspasje.
De tarieven voor kinderen zijn lager dan voor volwassenen, deze tarieven zijn te vinden op:
http://ltcbedum.nl/lid-worden/contributie/. De lessen worden gegeven door Willem Kloos of Frenk Abrahams van
AA Sports, Frenk regelt met u de lestijden en het lesgeld.
Jeugd LTC Bedum (t/m 17 jaar).
De jeugd van LTC Bedum wordt ingedeeld, op leeftijd en niveau, in 6 groepen: rood (1+2+3), oranje, groen, geel,
geel elite. Waarbij de jongsten tot en met ca. 8 jaar in rood deelnemen. Per groep wordt een Whatsapp een
groepschat opgezet, hierin kunnen zaken zoals vervoer van en naar wedstrijden, ziektemelding e.a. worden geregeld
en doorgegeven.
Competitie.
LTC Bedum en de tennisbond (KNLTB) vinden het van belang dat kinderen op jonge leeftijd en op een speelse manier
kennismaken met het wedstrijdelement van de sport. Daarom worden er elk jaar verschillende toernooien
georganiseerd en wordt er via de KNLTB een zondagcompetitie gespeeld (uit en thuis).
Voor de rode en oranje kinderen gaat het hierbij vooral om het vertrouwd raken met competities en lol beleven aan
wedstrijden. Aanwezigheid en deelname is voor deze kinderen dan ook geen verplichting. Vanaf groen wordt wel
aanwezigheid en een serieuze inzet verwacht.
Aan het begin van het seizoen ontvangt u een LTC Bedum kalender met een overzicht van alle belangrijke tennisdata.
Bij de eerste competitie wedstrijd krijgt u ook nog een handig boekje van de KNLTB. Tevens staan de verschillende
data vermeld in de rode mappen (deze mappen staan naast de pc van het clubhuis).
Toernooien
Naast de competitie worden de volgende toernooien georganiseerd voor de jeugd van LTC Bedum:
• Ouder-Kind toernooi (weekenddag februari/maart), altijd grote opkomst en ook gezellig voor de ouders.
• BeTeBo (weekenddag in maart of april), een echte derby Bedum-Ten Boer.
• Paddington Open ( weekend in juni), aan dit toernooi kunnen KNLTB kinderen van 6-12 jaar vanuit het hele
land meedoen. Tijdens dit toernooi zijn er tevens diverse andere leuke activiteiten voor de kinderen.
• Club Kampioenschappen (week in juli), toernooi voor alle LTC leden.
Kleding.
Een positieve teamspirit en professionele uitstraling worden mede behaald door mooie, uniforme tenniskleding.
Mondzorg Noord zorgt voor kleding (shirt, trainingsbroek en sweater) voor alle jeugdleden. De kleding blijft
eigendom van de vereniging.
Belangrijke (contact)informatie.
Hoofdtrainer en coach van de jeugd: Frenk Abrahams van AA Sports,

info@aasports.nl

06-28702873

De Jeugdcommissie van LTC Bedum probeert alle organisatorische zaken rondom de jeugdcompetitie, toernooien en
nevenactiviteiten in goede banen te leiden. De jeugdcommissie bestaat uit:
Lars Pomp (06-28223012)
| Janneke Dijk (06-13926118)
|
Marcel Nijhof (06-30122368)
Algemeen LTC Bedum:
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