De zomervakantie lijkt alweer even geleden, het tenniskamp zit er op en de najaarscompetitie is
begonnen. Tijd dus om de agenda voor de komende periode even op een rijtje te zetten.

Najaarscompetitie
De najaarscompetitie is van start! Omdat we dit najaar met maar liefst 4 teams/25 speler(tje)s de
WorldTour en Groene Competitie ingaan hebben we voor het eerst ‘teamcaptains’ gevraagd om
iedereen op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Bedankt teamcaptains dat jullie dat willen
doen! Mochten er vragen zijn dan kun je altijd terecht bij de Tenniskidscoördinator Saskia de Groot
of iemand anders van de jeugdcommissie (jeugd@dedonkelaar.nl). Je kunt zelf ook kijken waar je
team moet zijn en meer te weten komen over de WorldTour en Groene Competitie via
www.tenniskids.nl en www.tenniskids.toernooi.nl. Mocht je niet meedoen en eens willen kijken of
het ook wat voor jou is? Hieronder vind je de data waarop we thuis spelen. We spelen altijd in de
ochtend.

16 september:

Oranje 2

23 september

Oranje 1, Groen 2

30 september

Rood 2

7 oktober

Oranje 1, Groen 2

14 oktober

Groen 2

Tenues en fotomomentje
Alle competitiespelers hebben als het goed is hun tenue gekregen. Dit tenue mag je houden zolang je
meedoet met de jeugdcompetitie. Mocht het niet meer passen of stop je met competitie spelen dan
kun je het inleveren bij de jeugdcommissie en krijg je al dan niet een grotere.
Omdat we het supercool vinden dat we weer zoveel kinderen in de jeugdcompetitie hebben willen
we jullie allemaal samen in je tenue op de foto zetten. We prikken nog een datum waarop dat het
makkelijkst is. Waarschijnlijk 7 oktober. Je hoort er meer van!

28 oktober tot en met 4 november Halloweentoernooi en Gestelse
Tenniskampioenschappen

Op 28 oktober staat ons Halloweentoernooi gepland. Dat valt dit jaar samen met de Gestelse
Tenniskampioenschappen (de Gestelse Tenniskampioenschappen is een toernooi met alle clubs uit
de gemeente Sint-Michielsgestel). De Donkelaar mag dit jaar de jeugd ontvangen. Het lijkt ons dan
ook leuk om er zondagochtend de 28ste oktober een ‘Groot-Gestel-Halloweentoernooi’ van te maken.
Dit doen we voor Rood en Oranje. Groen speelt die ochtend hun laatste competitiedag. Voor hen
wordt een ‘gewoon’ toernooi georganiseerd met het weekend van 4 november als finaleweekend.
Meer informatie volgt later maar zet hem vast in je agenda!

Pepernotentennistraining
Rond Sinterklaas organiseren we een tennistraining waarbij je niet alleen lekker kan tennissen maar
ook heel veel pepernoten mag eten! Dit jaar is dat op vrijdag 30 november. Tijd volgt!

Nieuwe leden en vrij tennissen
Het aantal jeugdleden groeit. Dat is hartstikke mooi want dat betekent dat je meer tennismaatjes
hebt. Maak dan ook gebruik van de mogelijkheid om met je pasje de baan op te gaan en een lekker
potje te tennissen. Je kunt ook met je pasje gebruik maken van het toilet dat naast het trainershok
zit. Mocht je vragen hebben over hoe dat allemaal werkt, laat het gerust weten.

Veel nieuwe leden betekent ook dat we hier en daar wat moeten schuiven met lesindelingen en
nieuwe uren moeten opstarten. De nieuwe planning is zo goed als rond dus binnenkort gaan we van
start.

KNLTB Club app
De KNLTB heeft een app ontwikkeld waarin clubs hun agenda, nieuws en andere
wetenswaardigheden kunnen communiceren met hun leden. De Donkelaar maakt daar ook gebruik
van. Je kunt de app downloaden op je telefoon (zoek op KNLTB club app in je play store). Ook deze
nieuwsbrief staat er bijvoorbeeld op, je kunt spelers opzoeken, de kalender van de club bekijken enz.
Handig dus!

Voorjaarscompetitie 2019
Het is nog ver weg maar ook in het voorjaar speelt de jeugd competitie. Opgeven moet meestal in
november-december. TZT ontvangen jullie de wedstrijddata en de mogelijkheid om weer of voor het
eerst mee te doen.

Tennisgroetjes van de Jeugdcommissie!

Evy Vos, Marno Panis, Saskia de Groot, Janneke Lips, Carlo van Breugel, Ellen
van Engelen en Christien Ondersteijn

