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Kantine T.C. Grubbenvorst Contributie leden 2019 
Beheerder: tcg.kantine@gmail.com  
   Contributie tot en met 12 jaar: 50 Euro 
Telefoon clublokaal: 077 366 23 32  Contributie vanaf 13–17 jr (en OVV-ers): 70 Euro 
   Nieuwe leden t/m 12 jaar   100 euro 
   Nieuwe leden vanaf 12 jaar 120 euro 
 
Dagelijks bestuur Tennisclub Grubbenvorst – jeugdcommissie - competitieleiders 

 
 

 Peter Engels 
Voorzitter 

Grubbenhove 2 
5971 CZ Grubbenvorst 

tcg.voorzitter@gmail.com 
 

 
Johan Bartels 

Secretaris 
Molenveld 16 

5971 CN Grubbenvorst 
tcg.secretaris@gmail.com 

 

 
Peter Roeven 

penningmeester 
Fazantenlaan 6 

571 CT Grubbenvorst 
tcg.algemeen@gmail.com 

tcg.penningmeester@gmail.com 

 
 

Lilian Osther 
Voorzitter jeugdcommissie 

Lavendelheide 7 
5971 GE Grubbenvorst 
tennisjeugd@gmail.com 

 
Sophie Niessen 

Lid jeugdcommissie 
Struikheide 15 

5971 GB Grubbenvorst 
Tel: 077-3662636 

tennisjeugd@gmail.com 

 

 
Andy Pas 

Lid jeugdcommissie 
Clubtrainer 

06 21 52 51 68 
andypastcv@hotmail.com 
tennisjeugd@gmail.com 

 
 

 
Marie-José van Hegelsom  

Competitieleider jeugd 
Tuinhaversveld 1 

5971 DJ Grubbenvorst,  
Tel 077-3661685 

mvanhegelsom@planet.nl 

 

 
Marjolein van den 

Hombergh 
Lid jeugdcommissie 
Houthuizerweg 3a 
5973 RE Lottum 

tennisjeugd@gmail.com 

 

 
Nel Custers 

Lid jeugdcommissie 
Ericaplein 92 

5971 GC Grubbenvorst 
Tel 077-3662060 

tennisjeugd@gmail.com 
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Voorwoord jeugdvoorzitter 
 
 
 
Beste jeugdleden en ouders, 
 
Tennis, tennis en nog eens tennis. Dat is het motto voor het komend jaar.  
 

 Lid zijn en tennissen.  

 Doe zoveel mogelijk mee aan alle tennisactiviteiten.  

 Schrijf je eens in voor een toernooi bij een vereniging uit de buurt. Er zijn er genoeg.  

 Kom met ideeën voor meer activiteiten waarvan je denkt die zijn ook leuk voor ons.  

 Laat ons verrassen.   

 
Ook voor dit jaar hebben we weer veel leuke activiteiten gepland staan. We hopen natuurlijk 
dat jullie weer zoveel mogelijk meedoen .  
  
Lees dit informatieboekje goed door en kijk regelmatig op de site of er nog iets gepland staat 
voor jullie, als er nog vragen zijn dan horen we dat graag en kun je altijd bij ons terecht.    
 
Ook dit jaar worden we financieel ondersteund door Personato, WKK, Boxenland en Puur by 
Ilse.  
 
Daarvoor namens alle jeugd hartelijk dank.  
  
Voor dit jaar wens ik iedereen weer veel tennisplezier op ons prachtige park en daarbuiten.  
  
Tot ziens op het park. 
 
Lilian Osther 
 
Voorzitter Jeugdcommissie 
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Jaarprogramma TCG 2019 
(versie 23 augustus 2019) 

25 februari 2019 Junioren Start Schooltennis 

   

23 februari 2019 Junioren Vastelaovestennis bij TCG Aanvang 14:00 
uur 

24 maart 2019 Junioren Tennisinstuif 10:00 – 12:00 uur 

30 maart 2019 Junioren Uitdelen competitiemappen van gele en 
groene competitie en uitleg Rood en Oranje 
competitie 

31 maart 2019 Junioren Start Kia Worldtour rood en oranje 

7 april 2019 Junioren Start competitie Groen en Junioren (geel) 

23 juni 2019 Junioren Jubileum Apollo Sevenum: Tennsikids 

01 september Junioren Toernooi met Kaetelberg en Arcen en Velden 
Dit jaar in Velden 

26 augustus 2019 Junioren Start jeugdclubevent 

31 augustus 2019 Junioren Einde jeugdclubevent en Feestmiddag met 
barbecue 

8 september 2019 Junioren Start worldtour Rood en Oranje 

15 september 2019 Junioren Start najaarscompetitie 

2 november 2019 Junioren Pannenkoekentoernooi 

november – januari 
en februari 

Junioren Drie-dorpen wintertournooi in Grubbenvorst, 
Sevenum en Horst 

4 januari 2020 Junioren Winterbingo in clubgebouw 

   

 
 
Dit zijn jeugd- en senioractiviteiten, zoverre bekend en die soms plaats vinden op ons tennispark. 
Er zijn enkele activiteiten die waarschijnlijk nog ingepland moeten worden.  
Voor aanvullingen, wijzigingen betreffende actuele activiteiten gebruiken wij de Mededelingen en soms 
onze clubsite of e-mail. Heb je hier vragen over? Vraag een van de jeugdcommissieleden! 
 
Kijk s.v.p. wekelijks in de Mededelingen voor het laatste nieuws over de activiteiten of kijk op 
www.tennisclubgrubbenvorst.nl of bekijk onze facebookpagina van Tennisclub Grubbenvorst. 
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Instuif op het tennispark 
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Wintertraining 2019 
 
Tennisles: Alle jeugdleden zijn verplicht om tennisles te volgen bij onze clubtrainer. In de 

winterperiode is die verplichting er niet maar voor de continuïteit raden we dit wel 
aan.  

Naam trainer: De tennislessen bij Tennisclub Grubbenvorst worden gegeven door Andy Pas. 
Plaats tennisles De tennislessen worden gegeven op ons eigen tennispark "D’n Haspel”. 
Aantal lessen: In totaal 16 lessen. De lessen starten in oktober 2019. In de schoolvakanties is er 

geen tennisles Maximaal 8 personen 2 banen/1 trainer 
Kosten: Voor 15 lessen van 60 minuten: € 105,00. Gespreide betaling is 
mogelijk.  

Betaling: Na ontvangst van de rekening.  
Trainingsdagen: Maandag:  16.00 – 20.00 uur  
 Dinsdag:  16.00 – 21.00 uur  
  
Regen regeling: Bij uitvallen van de lessen i.v.m. regen worden de eerste les niet ingehaald, de 2e 

les wel. Conform regels tennistrainer KNLTB. Tijdens de wintertraining worden 
alle lessen gegeven. 

Verhindering:  Indien de trainer verhinderd is dan wordt de les ingehaald. 
Afmelden: Indien men verhinderd is om een les te volgen dan s.v.p. afmelden. 

Andy Pas: 06 21 52 51 68. E-mail: andypastcv@hotmail.com 
 

Trainingsschema: Via de trainer ontvangt men zo spoedig mogelijk het schema op welke data de 
tennislessen plaats vinden. De trainer zal een groepsapp maken om de groepen 
op de hoogte te houden met betrekking tot verhindering van lessen.  
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KIA Worldtour 2019 

 

 

 

 

 

 

 

   

Baan In deze fase maken 
kinderen verder 
kennis met het 
tennisspel. Zij 
ontwikkelen hun 
tennisvaardigheden 
en ontdekken zo hoe 
het spel gespeeld kan 
worden. De baan is 
12 x 6 meter. De 
nethoogte is 80 cm en 
het servicevak is 
verhoudingsgewijs 
groter dan bij een 
volledige baan. Rode 
banen worden 
uitgezet over de 
breedte van een 
volledige baan.  

In oranje spelen 
kinderen op een 
volledige baan die in 
de lengte tot 18 meter 
is ingekort. De oranje 
baseline bevindt zich 
op de helft tussen de 
bestaande baseline 
en de servicelijn. De 
baan is iets smaller 
dan de volledige 
baanbreedte. 

In groen zijn kinderen 
er, zowel mentaal als 
fysiek, aan toe om op 
een volledige 
tennisbaan te spelen. 

Ballen Er wordt gespeeld 
met een rode bal. 
Deze bal is groter en 
hij stuitert minder 
hoog dan een gele 
tennisbal. Hierdoor 
ontstaat er meer tijd. 
In deze fase hebben 
kinderen nog relatief 
veel tijd nodig om te 
herkennen waar de 
bal komt en op de 
juiste plaats op de 
baan te komen. 

 

Er wordt gespeeld 
met een oranje bal. 
Deze bal is lichter dan 
een gele tennisbal. Dit 
vertraagt waardoor 
het mogelijk is voor 
kinderen om het spel 
volledig te spelen. 

Er wordt gespeeld 
met een langzamere 
groene bal. Deze bal 
is iets zachter en 
lichter dan een gele 
tennisbal. 



Jeugdinformatieblad Tennisclub Grubbenvorst JEUGD  voorjaar 2019   

 

Blz. 8 

Leeftijd De adviesleeftijd voor 
rood is 6 t/m 9 jaar 
met een marge van 
twee jaar. Trainers 
adviseren of een kind 
qua niveau eerder of 
langer in een kleur 
speelt.  

 

De adviesleeftijd voor 
oranje is 8 t/m 11 jaar 
met een marge van 
twee jaar. Trainers 
adviseren of een kind 
qua niveau eerder of 
langer in een kleur 
speelt. 

De adviesleeftijd voor 
groen is 10 t/m 12 jaar 
met een marge van 
twee jaar. Trainers 
adviseren of een kind 
qua niveau eerder of 
langer in een kleur 
speelt.  

Racket Het racket is tussen 
de 43-58 cm lang. Dit 
is afhankelijk van de 
lengte, de kracht en 
de vaardigheden van 
het kind.  

Het racket is tussen 
de 58-63 cm lang. Dit 
is afhankelijk van de 
ontwikkeling van het 
kind. Vraag altijd de 
trainer om advies. 

Het racket is tussen 
de 63,5-66 cm lang. 
Dit is afhankelijk van 
de ontwikkeling van 
het kind. De trainer 
kan advies geven 
over het juiste 
formaat.  

Wedstrijden Tijdens toernooien en 
de tenniskids World 
Tour worden in rood 
informele wedstrijdjes 
gespeeld tot 7 punten. 
Kinderen spelen altijd 
in een team. 

De wedstrijden in 
oranje worden 
gespeeld om 4 
games. Inclusief het 
Beslissend punt 
Systeem (BPS) bij 
een 40-40 stand. Bij 
een 3-3 stand wordt 
een beslissende 
game gespeeld (geen 
tiebreak). Bij de 
meeste 
wedstrijdvormen 
wordt gespeeld in 
teams.  

In groen spelen de 
kinderen om twee 
gewonnen sets tot en 
met 4 games met het 
Beslissend Punt 
Systeem (BPS) en 
eventueel een 
beslissende tiebreak 
als derde set.  

De wedstrijden in 
groen duren wat 
langer en het 
wedstrijden spelen 
speelt een steeds 
belangrijkere rol. De 
groene competitie is 
de competitie die bij 
deze fase hoort. Ook 
kunnen in groen de 
resultaten van 
wedstrijden meetellen 
voor de speelsterkte.  
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Kia World Tour  

  

Speeldata Rode en Oranje competitie najaar 2019 

Speeldata najaar 2019 

Zondag 8 september 2019 

Zondag 15 september 2019 

Zondag 22 september 2019 

Zondag 29 september 2019 

Zondag 6 oktober 2019 

  

  

De nieuw tennismuur! 
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Speeldata Groene competitie najaar 2019 

Speeldata Inhaaldata 

Zondag 15 september 2019 Zondag 3 november 2019 

Zondag 22 september 2019 Zondag 10 november 2019 

Zondag 29 september 2019 Zondag 17 november 2019 

Zondag 6 oktober 2019   

Zondag 13 oktober 2019   

Zondag 20 oktober 2019   

Zondag 27 oktober   
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Indeling Rood en Oranje najaar 2019 

8-sep-19 
GRUBBENVORST 
1 Rood 1 - Afdeling 12 - Periode 1 T.V. Apollo '69 SEVENUM 

 
GRUBBENVORST 
1 Rood 2 - Afdeling 16 - Periode 1 T.C. Helenaveen HELENAVEEN 

 
GRUBBENVORST 
2 Rood 2 - Afdeling 17 - Periode 1 T.C. Het Moleneind WELL LB 

 
GRUBBENVORST 
3 Rood 2 - Afdeling 18 - Periode 1 T.V. De Ren LIEROP 

 
GRUBBENVORST 
1 Oranje 2 - Afdeling 50 - Periode 1 T.C. Grubbenvorst GRUBBENVORST 

15-sep-19 
GRUBBENVORST 
1 Rood 1 - Afdeling 12 - Periode 1 T.C. Grubbenvorst GRUBBENVORST 

 
GRUBBENVORST 
1 Rood 2 - Afdeling 16 - Periode 1 Tonido BAARLO LB 

 
GRUBBENVORST 
2 Rood 2 - Afdeling 17 - Periode 1 T.C. Grubbenvorst GRUBBENVORST 

 
GRUBBENVORST 
3 Rood 2 - Afdeling 18 - Periode 1 VDHT HELMOND 

 
GRUBBENVORST 
1 Oranje 2 - Afdeling 50 - Periode 1 Tennisclub Venlo VENLO 

22-sep-19 
GRUBBENVORST 
1 Rood 1 - Afdeling 12 - Periode 1 T.C. Velden VELDEN 

 
GRUBBENVORST 
1 Rood 2 - Afdeling 16 - Periode 1 TV Leunen V-H LEUNEN 

 
GRUBBENVORST 
2 Rood 2 - Afdeling 17 - Periode 1 T.C. Liessel LIESSEL 

 
GRUBBENVORST 
3 Rood 2 - Afdeling 18 - Periode 1 T.C. Grubbenvorst GRUBBENVORST 

 
GRUBBENVORST 
1 Oranje 2 - Afdeling 50 - Periode 1 L.T.C. Maasbree MAASBREE 

         

29-sep-19 
GRUBBENVORST 
1 Rood 1 - Afdeling 12 - Periode 1 T.V. Apollo '69 SEVENUM 

 
GRUBBENVORST 
1 Rood 2 - Afdeling 16 - Periode 1 T.C. Grubbenvorst GRUBBENVORST 

 
GRUBBENVORST 
2 Rood 2 - Afdeling 17 - Periode 1 T.C. Venray VENRAY 

 
GRUBBENVORST 
3 Rood 2 - Afdeling 18 - Periode 1 T.C. Op Dreef DEURNE 

 
GRUBBENVORST 
1 Oranje 2 - Afdeling 50 - Periode 1 TV Leunen V-H LEUNEN 

         

6-okt-19 
GRUBBENVORST 
1 Rood 1 - Afdeling 12 - Periode 1 T.C. Velden VELDEN 

 
GRUBBENVORST 
1 Rood 2 - Afdeling 16 - Periode 1 T.V. Apollo '69 SEVENUM 

 
GRUBBENVORST 
2 Rood 2 - Afdeling 17 - Periode 1 T.C. Het Moleneind WELL LB 

 
GRUBBENVORST 
3 Rood 2 - Afdeling 18 - Periode 1 T.C. Liessel LIESSEL 

 
GRUBBENVORST 
1 Oranje 2 - Afdeling 50 - Periode 1 Tennisclub Venlo VENLO 
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Rood 1 Afdeling Afdeling 12 

Quinn Seuren 

Niki Rutten 

Meike Camps 

Valentijn Mallee 

Juul Zinken 

 
Rood 2 team 1 Afdeling 
16 

Rood 2 Team 2 Afdeling 
17 Rood 2 team 3 Afdeling 18 

Sarah Kleinendorst Do Lenssen Wiep van Maasakker 
Liz Vaessen Sophie Kleinendorst Lana van Seggelen 
Mali Steegh Moussa Shanifahmede Demi Wijnen 
Iza Steegh Btoul Alsalkhadi Suus Meewis 
Ranim Alsalkhadi Niek Schaap Evi Nooijen 
Oskar Staronski Ben Thissen Femque Hermsen 

  Charlie Verhaegh Isis Munten 

  Meike Achten 

 
Oranje 2 Afdeling Afdeling 50 

Laura Prangsma 

Funs Meewis 
Luka Meewis 

Birgit de Graef 

Julia v/d Aa 

Suze Basten 

 
Groen 1 team 1 Afdeling 
61 

Groen 1 team 2 Afdeling 
61 

Groen 2 team 1 Afdeling 
100 

Groen 2 team 2 Afdeling 
98 

Daan Thissen Sophie Knelissen Sjuul v/d Bercken Lucas Rongen 

Ole Mallee Fieneke Niessen Mayke Vanmaris Fleur Verhaagh 

Rachelle Wolters Sem Vaessen Eline Derks Iris Meelkop 

Koen Becude Mika Meewis Eefke Derks Maud Thissen 

     Bo Sloot 

 
Geel gemengd tm 14 Afdeling 36 

Renske Knelissen 

Janske Niessen 

Jesse Colbers 

Rob Stoot 

Meisje tm 14 team 1 
Afdeling 11 

Meisjes t/m 14 team 2 
Afdeling 20 

Jongens tm 14 team 1 
Afdeling 52 

Floor Engels Maud Meelkop Tijn Wolters 

Nina Rutten Nour Alsalkhadi Sef Gruintjes 

Roos Franssen Jet van de Bercken Kevin Li 

Roos Bongartz Hiba Alsalkhadi Frits Steegs reserve 

Liefke Zom Angie Faasen Joey van Lochum 

  Jeroen van Gasselt  
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Tips voor ouders 
 
Als ouder speel je een belangrijke rol bij het plezier dat jouw kind aan tennis beleeft. Je kan op een 
prettige manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de tennisvaardigheden van je kind. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat vaardigheden als rennen, springen, balanceren, coördinatie, gooien 
en vangen van essentieel belang zijn voor kinderen in de leeftijd tot 10 jaar om tot een optimale 
sportontwikkeling te komen. Tenniskids is een leuke en goede manier voor kinderen om te leren 
tennissen waarbij alle genoemde vaardigheden uitgebreid aan bod komen.  
 
Stimuleren 
Af en toe met je kind is niet alleen erg leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling van zijn of haar 
vaardigheden. Dit hoeft niet altijd op een tennisbaan. Het kan ook op een pleintje in de buurt, de 
stoep op oprit. Ook andere balspelletjes en sportactiviteiten zijn goed voor de lichamelijke 
ontwikkeling. Er zijn mini-netjes te koop die makkelijk op een pleintje gebruikt kunnen worden.  
 
Respect 
Bij tennis is het gebruikelijk dat er waardering getoond wordt voor de inzet van beide spelers. Applaus 
voor mooie punten is een goede gewoonte, maar spreek ook gerust waardering uit voor bijvoorbeeld 
doorzettingsvermogen. Telereer geen scheldpartijen en onsportief gedrag. Respect voor de 
tegenstander hoort bij de sport.  
 

Toernooien en Jeugdcompetitie 
 
Voor alle jeugdleden is er een jeugdcompetitie. Deze competitie wordt georganiseerd door de 
KNLTB, afhankelijk van het niveau kom je uit voor District Limburg of voor de Landelijke 
Competitie.  
 
Na 6 of 7 weken competitie worden er door de verschillende verenigingen in de regio toernooien 
georganiseerd. Bij deelname aan sommige van deze toernooien zijn er ranglijstpunten te 
verdienen. De toernooien, in de directe omgeving, die georganiseerd worden door de KNLTB 
worden ook in dit jeugdinformatieboekje vermeld. Wil je aan meer toernooien meedoen, vraag 
dan evt. je trainer of Marie-José van Hegelsom, zie ook de informatie in de kantine.  
 
Inschrijvingsformulieren zijn aanwezig in de kantine van TC Grubbenvorst of kunnen worden 
aangevraagd bij de desbetreffende organiserende vereniging. 
 
Kijk op de site www.knltb.nl en klik op jeugdtennis, hier kun je je spelersprofiel opvragen, naar 
toernooien zoeken en uitslagen van de competitie bekijken. 
 

Nieuw wedstrijdformulier 
 
Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen voor aanvoerders die samenvallen met dit nieuwe 
wedstrijdformulier: 
De aanvoerder is verplicht om in het enkel – en dubbelspel de spelers in volgorde van 
afnemende speelsterkte op te stellen. De speelsterktes staan vermeld in het spelersprofiel op 
MijnKLNLTB.nl. (Hierbij geldt de speelsterkte en niet de actuele rating) 
De aanvoerder van de ontvangende team is verplicht om direct na afloop van de wedstrijd de 
uitslagen in te voeren op MijnKNLTB.nl 
De aanvoerder van het bezoekende team is verplicht om, voor het verlaten van het park, de 
digitaal ingevoerde uitslagen op juistheid te controleren.  
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Puur by Ilse jeugdclubevent 2019 

 
 
 
Het jeugdclubevent zijn voor de jeugdspelers en de jeugdcommissie van TCG het hoogtepunt van het 
tennisjaar. Hieraan kan en moet ieder jeugdlid meedoen. Dit jeugdclubevent dubbel en mix wordt 
dit jaar gehouden vanaf maandag 26 augustus 2019. De finales en de halve finales zijn op 
zaterdag 31 augustus 2019. Op 31 augustus is onze jaarlijkse feestavond.  
 
Zoals afgesproken doet iedereen mee. Als je echt niet kunt dan even mailen naar de 
tennisjeugd@gmail.com. 
 
De finales zijn op zaterdagmiddag en daarna de prijsuitreiking. 
 
In de week van het jeugdclubevent kunnen bepaalde trainingen niet doorgaan i.v.m. wedstrijden.  
Op het opgavenformulier kun je doorgeven wanneer je eventueel niet kunt, maar in het finale 
weekeinde kun je niet blokken, dan moet je beschikbaar zijn. 
 
Als alle wedstrijden gespeeld zijn, volgt de feestelijke prijsuitreiking met tombola voor iedereen. 
 
 
Winnaars jeugdclubevent 2018 

 Onderdeel 
Rood  
  
Suze Basten – Julia vd Aa: 7-4   
Oranje 2 
Lucas Rongen – Maud Thissen: 4-3 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oranje 1 
Sophie Knelissen – Fieneke Niessen: 4-0 
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Groen 2 
Maud Meelkop – Nour Alsalkhadi: 4-2 5-3 

 
Groen 1 
 
Floor Engels – Roos Bongartz: 4-0 4-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geel t/m 14 jaar 
Jesse Colbers – Renske Knelissen: 6-2 6-1 
 

      Geel t/m 17 jaar       
Bram Willems – Isabelle vd Weegen: 6-0 6-1 
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Teams najaar zondag landelijk 2019 en GROEN 
 
 
Mix t/m 14 jaar 2e klasse Afdeling 36 
  
Jesse Colbers 
Janske Niessen 
Renske Knelissen 
Rob Stoot 
 
Jongens t/m 14 jaar Afdeling 52 
  
Sef Gruintjes 
Tijn Wolters 
Joey van Lochum 
Kevin Li 
Jeroen van Gasselt 
 
Meisjes t/m 14 jaar Afdeling 11 
 
Floor Engels 
Roos Bongartz 
Nina Rutten 
Roos Franssen 
Liefke Zom 
 
Meisjes t/m 14 jaar Afdeling 20 
 
Maud Meelkop 
Nour Alsalkhadi 
Jet van de Bercken 
Hiba Alsalkhadi 
 
Groen 1 Afdeling 61 
 
Daan Thissen 
Ole Mallee 
Ryan Smits 
Rachelle Wolters 
Koen Becude 
 
Groen 1 Team 2 Afdeling 61 
 
Sophie Knelissen 
Fieneke Niessen 
Sem Vaessen 
Mika Meewis 
 
 
 
 
 

 
 
Groen 2 team 1 afdeling 100 
 
Sjuul van de Bercken 
Mayke Vanmaris 
Eline Derks 
Eefke Derks 
 
Groen 2 team 2 afdeling 98 
 
Lucas Rongen 
Fleur Verhaegh 
Iris Meelkop 
Maud Thissen 
Bo Sloot 
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Tennisclub Grubbenvorst 
Ericaplein 48 

5971 GC Grubbenvorst 
Telefoon 077-3662332 

www.tcgrubbenvorst.nl 
 

 

Baanreglement TC Grubbenvorst 
 
Bij een vereniging horen spelregels. Zeker als er zaken bijkomen als baan reserveren, 
afhangen en dergelijke. Deze spelregels zijn geformuleerd in een zogenaamd 
baanreglement, opgesteld door het Bestuur van TC Grubbenvorst. Alle leden zijn verplicht 
zich aan onderstaand reglement te houden. Leden van het Bestuur hebben het recht 
personen welke door hun gedrag daar aanleiding toe geven de toegang tot het tennispark te 
ontzeggen. 
 

1. Openingstijden. 
2. Gebruik van de banen. 
3. Afhangsysteem gedurende het hele jaar (zomer en winter). 
4. Werkwijze afhangsysteem. 
5. Baanverlichting. 
6. Introducés. 
7. Algemene gedragsregels. 
8. Speciale gelegenheden. 
9. Kleding en materiaal. 
10. Tot slot 

 
 

1. Openingstijden : 
 
De banen zijn geopend vanaf zonsopgang en worden gesloten om 23.00 uur. Ten aanzien 
van de bespeelbaarheid van de banen dienen aanwijzingen van bestuursleden, Groundsman 
en bardienst te worden opgevolgd. Het bestuur behoudt zich het recht voor, zonder 
kennisgeving vooraf, de banen voor het publiek te sluiten, wanneer de 
weersomstandigheden dit vereisen. 
 
 

2. Gebruik van de banen: 
 
Alleen spelers die lid zijn van TC Grubbenvorst en aan hun financiële verplichtingen hebben 
voldaan en een geldig KNLTB-pas voor het betreffende speeljaar hebben ontvangen, zijn 
gerechtigd gebruik te maken van de banen gedurende het betreffende jaar. Als uitzondering 
geldt hierop: deelnemers aan toernooien, competitiewedstrijden, groepen personen die 
gezamenlijk een of meer banen hebben gehuurd, alsmede introducés. 
 
De banen zijn altijd bespeelbaar behalve als er water op de baan staat of er sneeuw op ligt 
en als het dooit. Er wordt naar gestreefd om op de website (homepage) en in het park aan te 
geven als de banen niet bespeelbaar zijn. 
Op zaterdagen, zon- en feestdagen hebben senioren en junioren gelijke rechten. 
Op week en vakantiedagen hebben: 
 Junioren voorrang op senioren tot 18.00 uur 
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 Junioren en senioren gelijke rechten van 18.00 tot 20.00 uur. 
 Senioren voorrang op junioren vanaf 20.00 

uur behalve op de baan 6. Op die baan 
hebben middelbare scholieren, als er geen 
training gegeven wordt en er geen competitie 
gespeeld wordt, voorrang. Dit volgens de 
regels van het afhangsysteem. Voorrang 
betekent voorrang bij het reserveren / 
afhangen. Als de baan onbezet is kan iemand 
afhangen en gaan tennissen. Is men eenmaal 
aan het spelen, dan mag de tijd worden 
volgespeeld. Is men nog niet gestart met 
spelen, dan moet een gemaakte reservering 
wijken voor spelers, die aanspraak kunnen 
maken op de voorrangsregels. Senioren, die met jeugdspelers (junioren) willen 
tennissen, hebben de rechten van junioren. Dus willen een senior en een junior na 20.00 
uur tennissen, dan moeten zij (in drukke tijden) afhangen op baan 6.  

 
Voor het verlaten van de banen dienen deze gesleept te worden. Dit geldt ook indien deze 
door anderen gelijk weer in gebruik worden genomen. De sleepnetten dienen na gebruik aan 
de daarvoor bestemde haken te worden opgehangen. 
 
 

3. Afhangsysteem gedurende het hele jaar (zomer en winter). 
 

Het afhangsysteem dient ervoor om de leden een inzicht te geven in: 
 Welke banen bezet zijn en welke banen gereserveerd zijn voor de volgende wisseltijden 

en evt. welke banen bezet zijn voor trainingen, competitie en toernooien. 
 Vanaf welk tijdstip op welke baan gespeeld kan worden. 
 Het bestuur / de technische commissie na te laten gaan op welke banen het meest 

gespeeld wordt.  
 Daarom bij voorkeur overdag niet spelen op baan 1 en 2. Indien met verlichting 
gespeeld moet worden hebben we de afspraak gemaakt met de buurtbewoners dat, 
indien mogelijk, baan 5 en 6 niet gebruikt worden. 

 
Het afhangsysteem moet  worden toegepast vanaf zonsopkomst tot 23.00 uur, ook als er 
slechts een enkele baan gebruikt wordt. 
 Voor het afhangen dient gebruik te worden gemaakt van de door de club ter 

beschikking gestelde bondspasjes van de KNLTB. Alleen pasjes van het nieuwe 
seizoen kunnen worden gebruikt. Het is niet mogelijk om met een pasje van een 
voorgaand seizoen af te hangen. 

 Als men speelt op een baan kunt u blijven spelen tot de volgende spelers komen. Pas 
daarna mag men weer afhangen. Tussentijds  “doorhangen” is niet toegestaan. Eerder 
stoppen met tennis om dan vervolgens opnieuw de banen reserveren voor een nieuwe 
periode is ook niet toegestaan. 

 Tennisles geldt als speeltijd, het is niet toegestaan om voor of tijdens het lessen al af te 
hangen voor vrij tennissen.  

 Het is niet toegestaan om af te hangen met een pasje van een ander lid. 
 Leden die hun bondspasje kwijtraken kunnen bij via tcg.algemeen@gmail.com een 

nieuw pasje aanvragen. De kosten hiervoor zijn € 10,00. 
 

 
 



Jeugdinformatieblad Tennisclub Grubbenvorst JEUGD  voorjaar 2019   

 

Blz. 19 

4. Werkwijze digitale afhangsysteem: 
 

Het reserveren van een baan (afhangen) moet gedaan worden met behulp van touchscreen 
en kaartlezer in ons clublokaal. Met behulp van je KNLTB ledenpas kun je daarop banen 
afhangen.  
Het touchscreen bedien je door met je vinger op het scherm te tippen, soms is het scherm 
uitgeschakeld en moet via de aan knop het scherm weer ingeschakeld worden.  
Klik op ‘Start’ om te beginnen met afhangen. Klik vervolgens rechtsonder op de oranje knop 
‘Nieuwe baan afhangen’.  
Haal in één geleidelijke beweging je KNLTB ledenpas door de kaartlezer. Wanneer je 
vervolgens de aanwijzingen op het scherm volgt, wijst het verdere afhangen voor zich. Indien 
nodig kun je de volgende KNLTB website pagina de handleiding van het afhangen zien: 

https://knltb.club/support/files/Hoe_kun_je_een_nieuwe_baan_afhangen_via_het_KNLTB_Afhangbord
.pdf 

 
Tips 

1. Je kunt alleen afhangen met je eigen pasje. Ben je die vergeten, dan zijn er geen 
reserve pasjes. Controleer dus altijd even voor je naar de club gaat of je je pasje bij je 
hebt.  

2. Je kunt pas afhangen in het systeem als je gerechtigd bent tot spelen. Je hebt dus je 
contributie betaald en je hebt de beschikking over je KNLTB ledenpas. Is dat niet het 
geval, neem dan eerst contact op met de ledenadministratie.  

3. Het bestuur kan in speciale gevallen leden blokkeren omdat ze bijvoorbeeld geschorst 
zijn, hun boete voor het niet uitvoeren van de bardienst niet hebben betaald etc. Het 
betreffende lid is daarvan altijd persoonlijk op de hoogte gebracht.  

4. Doet je pasje het niet dan kan het zijn dat de magneetstrook bevuild is. Maak dit dan 
met je adem een beetje vochtig en haal het zachtjes langs je kleding. Let op dat je het 
niet beschadigd. Houd het pasje ook weg van magnetische velden zoals bankpasjes.  
Heb je nog problemen vraag dan even hulp aan een ander lid op het park. Blijven de 
problemen zich voordoen, neem dan contact op met een van de bestuursleden (zie 
website). 

Bij discussie over de regels van het afhangen beslist het bestuur. 
 
 

5. Baanverlichting: 
 
De verlichting gaat automatisch aan als men met de pas heeft afgehangen op het digitale 
afhangbord. De verlichting wordt tijdens normale dagen om uiterlijk 23.00 uur uitgeschakeld.  
In de kantine is een tablet aanwezig waar je met de app Lumosa ook de verlichting kunt aan– 
en uitzetten. 
Vraag bij problemen een ander TCG lid om hulp of komt men er helemaal niet uit bel dan 
naar Ervin Mom (techn. cie. tel 06-1195 7550) of Adrie van Genuchten (senioren cie. tel 06-
1958 3031.) of Peter Roeven (penn. meester 06 5734 3179. Deze personen kunnen je 
meestal helpen en het baanverlichting aanmaken. 
 

6. Introductie: 
 
Een introducé heeft rechten maar ook plichten. Lees daarom onderstaande regels goed door. 
Je bent en blijft gastheer c.q. gastvrouw. 
 
Inwoners van Grubbenvorst kunnen maximaal 3 maal geïntroduceerd worden. Spelers van 
buiten Grubbenvorst kunnen maximaal 5 maal geïntroduceerd worden.  
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Introducés betalen €5,00 per dag per persoon. Dit bedrag dient te worden voldaan aan de 
bardienst, voordat men gaat tennissen. Indien er geen bardienst is kan dit bedrag door het 
eigen lid op een later tijdstip alsnog worden voldaan aan de bardienst.  
Introducés mogen alleen gebruik maken van de banen indien zij begeleidt worden door een 
lid van de tennisclub. Een introducé kan alleen gebruik maken van de baan wanneer deze 
vrij is. Tijdens de competitie dagen en toernooien dient men altijd te overleggen met de 
bardienst of begeleiders van teams of er banen vrij zijn. 
 
Op de website staan mogelijkheden om personen, die overwegen om lid te worden van TCG, 
“gratis te introduceren” en daarmee te tennissen. 
 
 

7. Algemene gedragsregels: 
 
 Toegang tot het park krijg je, indien de TCG poort gesloten is, middels het openen van de 

TCG poort met de KNLTB pas. Sluit de poort alleen als je als laatste het tennis park 
verlaat. Indien er nog anderen op het tennispark zijn laat dan de poort open. 

 In de Kantine mag niet gerookt worden en tijdens jeugdactiviteiten ook niet op het terras. 
 Honden dienen altijd aangelijnd te worden en zijn niet toegestaan in de kantine. 
 Het is niet toegestaan naar een baan te lopen via andere banen indien het mogelijk is om 

deze baan via een pad buiten langs de banen te betreden. 
 Fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling en mogen niet elders op het 

tennispark worden gestald. 
 Gooi geen rookwaar of glasscherven op de banen, deze zijn funest voor de ondergrond. 

Afval hoort in de daarvoor bestemde bakken. 
 Loop niet over een baan waarop gespeeld wordt, ook niet langs de achterlijn.  
 Gebruik geen grof of incorrect taalgebruik. 
 Er mag niet in of over de netten gehangen of gesprongen worden. 
 Moedwillige vernielingen worden bestraft met schorsing van het betreffende lid en kan 

uiteindelijk zelfs leiden tot royement.  
 

8. Speciale gelegenheden: 
 
In de kalender op de website (homepage) wordt geprobeerd om alle speciale activiteiten, 
zoals toernooien, competitie en dergelijke op te nemen en wordt aangegeven of er banen 
tijdens deze activiteiten beschikbaar zijn om recreatief te tennissen. Op de website is 
aangegeven hoeveel banen er dan vanaf nr. 1 bezet zijn. 
 

9. Kleding en materiaal: 
 
Gebruik van tenniskleding en juiste tennisschoenen is verplicht. Schoenen die geschikt zijn 
voor gravel zijn dat ook voor ”Smash Court”. Het gebruik van trui, vest of trainingspak is 
toegestaan. Andere kleding is niet toegestaan. Onder tenniskleding wordt begrepen alles wat 
in een sportzaak als tenniskleding te koop is.  
Ballen dienen zelf aangeschaft te worden. Zorg ervoor dat de tennisballen duidelijk gemerkt 
zijn, dit i.v.m. de herkenbaarheid. Bij trainingen worden de ballen beschikbaar gesteld. 
 
 

10. Tot slot: 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is een besluit van het bestuur bindend.  
 
 
Laatste versie  maart 2019. 
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Normen en gedrag 
 
Binnen de jeugdcommissie hebben we deze regelmatig besproken en waarschijnlijk zullen deze ook 
dit seizoen wel eens gespreksonderwerp zijn. Wat de één normaal vindt in of rondom ’n wedstrijd, 
vindt ’n ander dat wellicht vervelend of irritant. Een vervelende tegenstander, oneerlijk, een 
bemoeizuchtige ouder, geen schijn van kans…het zijn allemaal zaken die ’n wedstrijd kunnen 
beïnvloeden waardoor het gedrag van jouw zoon/dochter op de proef wordt gesteld. En natuurlijk ligt 
het niet alleen aan de tegenstander want die zal ongetwijfeld ook wel eens hetzelfde denken over 
oneerlijk, een bemoeizuchtige ouder, vervelende tegenstander. 
 
Probeer op de volgende zaken te letten en waar nodig te corrigeren. Als ouder/coach is dat uw taak. 
Succes hiermee en bedenk dat velen van ons ervaring hiermee ervaring hebben en ook niet altijd een 
pasklare oplossing hebben.  
 

1. Vloeken  
Kwetsend voor veel mensen (tegenstanders, maar ook publiek). Ook schuttingtaal of obscene 
gebaren horen op de tennisbaan niet thuis. 

2. Onnodige handelingen en geluiden 
Gooien met je racket 
Slaan op het net 
Een bal uit woede wegslaan 
Onnodig steunen en kreunen na iedere opslag en geslagen bal 
Intimidatie 
O.K." roepen na een dubbelfout of andere onnodige fout van je tegenstander 

3. Huilen 
Huilen kan knap vervelend zijn voor je tegenstander. Huilen haalt jezelf, maar ook je 
tegenstander uit zijn/haar concentratie. Probeer het dus te voorkomen. 

4. Elkaar niet afkraken 
Als je dubbelt, of als je met een team onderweg bent, of zelfs als je alleen maar toeschouwer 
bent, let er dan op dat je invloed kunt hebben op de prestatie van een ander. Je kunt iemands 
tennisspel verbeteren door diegene te stimuleren. Positief waarderen werkt vaak beter dan 
iemand afkraken. 

5. Tennisspel van je tegenstander waarderen. 
Zeg gerust "mooie bal!" als blijk van waardering voor het goede tennisspel van je 
tegenstander. Zelf vind je het ook prettig als dit tegen jou gezegd wordt. 

6. Samen uit, samen thuis 
Als je met een aantal medespelers naar een toernooi gaat, zorg er dan voor dat je zoveel 
mogelijk samen optrekt. Dit beïnvloedt de teamgeest. Hetzelfde geldt voor en na een 
wedstrijd. Als je partner of tegenstander de baan veegt dan wacht je bij de tennisbaan op 
elkaar. Probeer ook voor of na de wedstrijd een gesprekje met je partner en/of tegenstander 
aan te knopen. Zeker als je tegen een onbekend iemand speelt. Zo leer je ook eens andere 
mensen kennen en het komt gewoon vriendelijk over. 

 
 
De ouder-kind relatie bij een wedstrijd 
 
Het spelen van een wedstrijd is voor de kinderen erg spannend maar vaak ook voor de meekijkende 
ouders. Ouders zien hun kind niet graag verliezen en worden bijzonder zenuwachtig als ook nog de 
ballen verkeerd beoordeeld worden. "De bal die uitgegeven wordt was toch duidelijk in", of "hoe kan 
het nu game zijn terwijl het net nog maar 30-15 was". Toch is het heel belangrijk om zoveel mogelijk 
afstand te houden van de wedstrijd. Laat de kinderen zelf beslissen en regelen. Zelfs de kleinste 
ingreep kan al onbedoeld grote gevolgen hebben. Het kind van de tegenpartij voelt meteen het grote 
overwicht dat een ouder inbrengt. Bij "officiële" wedstrijden, zoals de competitie, mag alleen de coach 
het team begeleiden. Indien nodig kan de wedstrijdcommissie ter plekke benaderd worden. Bij 
toernooien die we zelf organiseren zal de jeugdcommissie altijd, direct of indirect, de wedstrijden in de 
gaten houden. Natuurlijk mag je als ouder wel voor- en na de wedstrijd je kind bemoedigen en 
complimenteren. Het gaat immers om het tennisplezier en zelfvertrouwen van het kind. 



Jeugdinformatieblad Tennisclub Grubbenvorst JEUGD  voorjaar 2019   

 

Blz. 22 

  

8 oktober 2018 pannenkoekentoernooi 

 
 

Team Meisjes t/m 17 jaar 
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Een impressie van het jeugdclubevent 2018 
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Zonder hulp van ouders kunnen deze evenementen niet plaatsvinden 
 

We bedanken de sponsoren van de jeugd 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


