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Beste leden en jeugdleden,

Poiesz Jeugdsponsoractie 2019 (door Marco Miedema)
Op zaterdag 2 maart was de eer aan onze Tennisvereniging om bij de plaatselijke Poiesz
Supermarkt producten aan te prijzen en op deze manier extra Sponsor Munten aan ons
actietotaal toe te voegen.
De uitvalbasis bij de kassa was prachtig ingericht met tennisrackets en de clubvlag.
Daarnaast kon iedere klant die z’n muntjes aan de
Tennisvereniging doneerde, meedoen met een Paaseiraadspelletje!
Hier waren leuke prijsjes mee te verdienen, zoals een
Bluetooth Speaker en een Powerbank.
Terwijl een groepje seniorleden druk bezig waren om de
tennisbanen weer te prepareren voor het zomerseizoen,
prezen onze jeugdleden Wessel, Lorenzo, Isabella en
Fenne de overheerlijke roombroodjes aan die ons weer
extra muntjes opleverden!
Het werd een hele gezellige en ook drukke dag, met hopelijk weer een fraaie bijdrage aan
onze clubkas als resultaat! Bedankjes ook naar Sjoukje Leegsma voor de begeleiding en
Albert Postma voor de last minute hulp!
Uitslag raadspel:
1e prijs: Bluetooth Speaker
ging naar Mayke Faber - 136 stuks
2e prijs: Powerbank
ging naar Chantal van Marrum - 135 stuks
3e prijs: Voorraadpot incl. 137 paaseitjes
ging naar Talo Lenting - 133 stuks

Open Dag Jeugd (door Marco Miedema)
Zaterdagmiddag 6 april was de open dag voor de jeugd, de traditionele opening van
het jeugdseizoen.
Alle jeugdleden t/m 17 jaar waren welkom en mochten vriendjes een vriendinnetjes
meenemen om eens kennis te maken met tennis.
Tegen 14.30 uur kwamen de eersten binnen druppelen en bij het openingswoordje
was er een groep van ongeveer 25 kinderen aanwezig.
De groep werd opgedeeld in een groep jonge spelers met weinig of geen
tenniservaring en een groep oudere spelers met wat meer tenniservaring.

Bij afwezigheid van tennisleraar Stephan, had ik voor de jongere jeugd samen met
Sjoukje (Leegsma) een paar warming up oefeningen in spelletjesvorm bedacht.
Daar werd gelukkig erg enthousiast en fanatiek door iedereen aan mee gedaan!
De oudere jeugd hield zich bezig met wat meer serieuzere spel- en partijvormen.
Daarna volgde voor iedereen een korte pauze met drinken en een gezonde
versnapering.

Ter afsluiting van de middag volgden nog een aantal basis tennisoefeningen waar
per persoon punten mee te verdelen waren en natuurlijk het populaire ‘Koning van
de Baan’!
Onder het genot van een zakje chips en drinken werd iedereen bedankt voor de
deelname!
Al met al een geslaagde middag die voor herhaling vatbaar lijkt, mede dankzij de
uitstekende hulp van tennismoeders Tineke en Rommie! Dank daarvoor!

