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Jeugd informatieboekje
Voorwoord
Met dit boekje willen we jullie kennis laten maken met Koog-Zaandijkse Tennisvereniging
ook wel KZTV genoemd. Wij heten jullie van harte welkom bij onze allerleukste
tennisvereniging.
KZTV is opgericht in 1907 en sinds 1977 spelen we op het huidige park aan de Wezelstraat
2a in Koog aan de Zaan. We zijn dan ook een bekende, actieve en gezellige tennisvereniging
in de Zaanstreek.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie van KZTV bestaat uit de volgende leden:
Sharon van Wenkop - voorzitter
André de Boer
Rosanne Brakkee
Tessa Meijer
Sophie Walraven
Ons e-mailadres is: jeugdkztv@live.nl
Je kunt ons ook volgen via facebook KZTV Jeugd en uiteraard via www.kztv.nl
De jeugdcommissie komt 1x in de 4 weken bijeen omdat er bijna elke maand wel een
activiteit gepland staat. De activiteitenkalender staat hier ook in het boekje vermeld.
Voor alle vragen kun je bij één van de jeugdcommissieleden terecht.
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Inschrijfformulier
Het inschrijfformulier vind je op onze website. Klik hier voor het inschrijfformulier.
Bij het inschrijfformulier dient een pasfoto met het formaat 35x45mm (BxH) te worden
bijgesloten. Het inschrijfformulier kan vervolgens worden gestuurd naar onze
ledenadministratie. Na het opsturen van het inschrijfformulier en pasfoto ontvang je een
rekening voor de contributie en het inschrijfgeld. Zodra het betaald is, ben je officieel lid van
de KNLTB en KZTV. Je ontvangt een pasje waarmee je bent gerechtigd om te spelen en als
KZTV lid kun je vrij spelen op de tennisbanen volgens de regels die verderop in het boekje
staan.

Lidmaatschap
Contributiebedragen per jaar:
Junioren (t/m 7 jaar)
Junioren (8-11 jaar)
Junioren (12-15 jaar)
Junioren (16-17 jaar)

€ 37,00
€ 63,00
€ 76,50
€ 87,00

Inschrijfgeld nieuwe leden:
Junioren

€ 11,25

Een jeugdlid stroomt door naar de volwassenen (senioren) in het jaar waarin hij/zij 18 jaar
wordt. Zie hiervoor Algemene Ledeninfo (kztv.nl).
Bij inschrijving ná 1 maart betaal je de contributie naar rato.

Lidmaatschap opzeggen
Het kan natuurlijk gebeuren dat je je lidmaatschap wilt opzeggen. Hiervoor dient het
lidmaatschap uiterlijk 30 november (voor het nieuwe verenigingsjaar) schriftelijk of per email aan de ledenadministratie te worden doorgegeven, anders zit je vast aan een nieuwe
contributieperiode. Je ontvangt dan ook een bevestigingsmail van je opzegging.

Ledenpas
Eens in de twee jaar ontvang je, als de contributie betaald is, via KZTV een ledenpas van de
KNLTB. Op dit pasje staan je naam, bondsnummer, speelsterkte en pasfoto. Het pasje heb je
tevens nodig voor als je competitie en toernooien gaat spelen.
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Tennislessen en trainers
De tennislessen bij KZTV worden sinds 2011 verzorgd door
tennisorganisatie Leguijt. Er zijn per jaar twee lesperiodes van 18 lessen.
De winterlessen duren van oktober t/m maart en de zomerlessen van april t/m september.
Een les duurt 50 minuten. Het lesreglement is hier te lezen: http://kztv.nl/ledeninfo/lessen.
Inschrijven kan via de website van tennisorganisatie Leguijt www.tennisorganisatieleguijt.nl
of via de link op KZTV website. De aankondigingen om in te schrijven komen op de KZTV
website, in het Buut (kantine) en per nieuwsbrief naar je toe. Wij vinden het belangrijk dat
alle jeugdleden aan de trainingen deelnemen.
De trainers bij KZTV zijn Melchert Leguijt, Rogier van Bakel en Thomas van Heusden. Zij
geven al vele jaren met veel plezier training bij de club aan zowel kinderen als volwassenen
en hebben al veel kinderen van jongs af aan zien opgroeien met tennis.

Selectietraining
Ieder jaar wordt een aantal kinderen uitgenodigd om selectietraining te volgen. De trainers
selecteren op techniek, voetenwerk, balvaardigheid en behendigheid. Aan de deelname van
de selectietraining zijn de volgende voorwaarden verbonden:
Naast de selectietraining moet je één keer gewoon trainen bij KZTV
In principe train je dus twee keer per week tenzij er sprake is van verhindering
Deelnemen voor KZTV aan de competitie
Deelnemen aan open toernooien
Zoveel mogelijk deelnemen aan de activiteiten die door de jeugdcommissie
worden georganiseerd
De selectietraining wordt voor een deel door de vereniging gesubsidieerd.

Clubtenue
Het is mogelijk om te tennissen in een clubtenue van KZTV. De kosten van een clubtenue
bedraagt € 25,00 inclusief een korte broek of rokje.
Het clubtenue dient te worden gedragen bij het spelen van competities en toernooien. We
vragen uiteraard om je clubtenue met zorg te dragen!
Voor meer informatie stuur een e-mail naar kztvjeugd@live.nl.

Aanvraagformulier Clubtenue KZTV Jeugd
Ga naar kopje Jeugd - Clubtenue en klik op aanvraagformulier voor het aanschaffen een
clubtenue.
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Slechte weersomstandigheden
Indien een training uitvalt door weersomstandigheden, dan zal je dit te horen krijgen van de
tennisleraar. Van de 18 lessen zijn er sowieso 15 lessen gegarandeerd.

Baangebruik
KZTV beschikt over een zestal (verlichte) Smashcourtbanen. Indien water op de baan blijft
liggen door harde regenval, dan wordt er verzocht
om niet (verder) te tennissen. Dit kan de baan
beschadigen.
Bij vorst mag er gespeeld worden als de banen
droog zijn. Als er na de vorst opdooi optreedt, mag
er beslist niet worden getennist. Dit geldt tevens bij
sneeuw op de baan. Denk aan het risico van
uitglijden en het beschadigen van de baan.
Na het spelen dien je te allen tijde de baan te vegen
voor de volgende spelers, mits de banen nog nat zijn of het regent dan mag er absoluut niet
worden geveegd. Zorg dat het netjes achterblijft voor de volgende spelers.

Vrij spelen
Vrij spelen is mogelijk bij KZTV, hiervoor dien je wel met je spelerspasje een baan af te
hangen. Dit doe je via het afhangsysteem welke in de kantine hangt (naast de
koffieautomaat). De speeltijd is een half uur. Voor een dubbelspel wordt, indien er is
afgehangen met 4 geldige spelerspassen, 45 minuten gereserveerd. De klok op het digitale
afhangbord geeft de juiste tijd aan. Zie ook aan de baanreglementen van KZTV.
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Tenniskids en Junioren
2x Per jaar biedt de KLNTB een competitievorm aan voor de jongere jeugd in de categorieën
Rood, Oranje, Groen en Geel. Deze categorieën zijn simpele namen voor de
leeftijdscategorieën die mee mogen doen, namelijk het volgende:
Rood:
Oranje:
Groen:
Geel:

kinderen t/m 8 jaar
kinderen tussen 8 en 10 jaar
kinderen tussen 10 en 12 jaar
kinderen tussen 11 t/m 17 jaar

Naar aanleiding van het niveau van de deelnemer/deelneemster zal deze worden
ingeschreven in groep 1 of 2 van de desbetreffende kleur. Groep 1 bevat de al wat betere
spelers binnen de leeftijdscategorie en groep 2 de beginners. Mocht de
deelnemer/deelneemster zijn leeftijdscategorie op niveau zijn ontgroeid, maar is diegene
nog te jong dan kan in overleg dispensatie worden aangevraagd voor een deelname in een
hogere categorie. Tenniskids wordt op de zondagochtend georganiseerd en zal in zowel het
najaar als het voorjaar plaatsvinden. In het najaar worden de speeldagen vaak in de periode
september en oktober gespeeld en in het voorjaar is dit vaak tussen maart en juni. Vaak
wordt er tijdens de periode 2x thuis gespeeld (dit hangt wel af van de beschikbare banen op
onze club) en de overige keren op een andere club in de regio. Tenniskids wordt vaak
aangevangen rond 09:00 en eindigt rond de klok van 11 uur. Op de zondagochtend worden
er, afhangend van het niveau en de leeftijd, wedstrijdjes gespeeld tegen elkaar en zal er
tussendoor worden gezorgd voor een drankje. Aan het eind van de dag wordt er, afhankelijk
van het niveau en de leeftijd, bekend gemaakt wie er heeft gewonnen. Dat zijn de
dagwinnaars. Bij Groen en Geel: het team dat aan het einde van de competitie op de eerste
plek in de poule staat, is kampioen.
Voor een team hebben we ook een teamleider nodig. De teamleider (bijvoorbeeld een vader
of moeder) hoeven dit pas voor half maart op te geven, door dit te melden bij iemand van
de jeugdcommissie.

De taak van een teamleider:
Het informeren wie er welke speeldag speelt
Het zorgen dat de spelers aanwezig zijn (bij uitwedstrijden vervoer regelen)
Zorgen dat er een begeleider tijdens de wedstrijd aanwezig is
Doorgeven en/of invoeren van de uitslagen
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Rood: in deze eerste fase maken kinderen kennis met het tennisspel. Ze starten met het
ontwikkelen van basisvaardigheden
op het gebied van bewegen en
coördinatie. De kinderen zijn t/m 8
jaar oud. Ze spelen kleine
wedstrijden en afsluiten met leuke
activiteiten. Er wordt gespeeld met
een rode tennisbal op een minibaan
(6x12m.). Het racket is tussen de 43
en 56 cm.

Oranje: In de tweede fase van Tenniskids wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling. De
kinderen (tussen 8 en 10 jaar)
leren nieuwe slagen en technieken
die hen helpen om uiteindelijk op
een grote baan te kunnen spelen.
Er wordt bij Oranje gespeeld op
een driekwartbaan (een volledige
baan die in de lengte is ingekort
tot 18 meter) en gespeeld met
oranje ballen die geschikt is voor
het spelen op een driekwartbaan. De bal is zachter en lichter dan een normale tennisbal. Het
racket is tussen de 56 en 63,5 cm. De wedstrijden worden steeds langer.

Groen: Dit is de laatste fase in de
voorbereiding op ‘hele baan’ tennis.
De kinderen zijn tussen 10 en 12 jaar
en ouder. Kinderen op deze leeftijd
zijn groter en in staat om de hele
baan te bestrijken. Technieken,
tactieken en atletisch vaardigheden
worden verder ontwikkeld. De
wedstrijden worden weer wat langer
en het wedstrijdspelen speelt een steeds belangrijkere rol. Er wordt gespeeld met een
langzame bal (met groene stip) die geschikt is voor tennis op een hele baan en met een
racket dat tussen de 63,5 en 68 cm lang is.

Geel: Na groen zijn kinderen helemaal klaar om op een hele baan te tennissen met de
bekende gele bal. Ze beheersen de juiste techniek om op een heel veld rally’s te spelen. De
kinderen zitten in de leeftijd van 11 t/m 17 jaar. Voor meer informatie over junioren, klik hier.
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Jeugd activiteitenkalender
Januari:

Oliebollentoernooi – alle jeugdleden mogen wedstrijdjes spelen en
tussendoor oliebollen eten tijdens dit toernooi

Februari:

Tennismiddag – alle jeugdleden + introducees mogen deelnemen
aan wedstrijdjes en spelletjes spelen.

Maart:

Young Devil – Open toernooi waar alle jeugdleden van
tennisverenigingen zich kunnen inschrijven.

April:

Paastoernooi – alle jeugdleden + introducees komen paaseieren
speuren met vele leuke activiteiten.

Mei:

Aardbeientoernooi – alle jeugdleden
houden wedstrijden op eigen niveau ter
voorbereiding op voorjaarscompetitie.

Juni:

Voorjaarscompetitie – wordt gespeeld op
zondag en is voor kinderen in rood, oranje,
groen en geel.

Juli:

Tenniskamp – elk jaar wordt voor alle jeugdleden een tenniskamp
door Tennisorganisatie Leguijt georganiseerd met speurtochten
buiten het park, spelletjes, tenniswedstrijden, BBQ en filmavond.

Augustus:

Schoolvakantie – er wordt in deze maand géén activiteit
georganiseerd.

September:

Clubkampioenschappen – alle jeugdleden houden onderlinge
wedstrijden op eigen niveau.

Oktober:

Najaarscompetitie – wordt gespeeld op zondag en is voor kinderen
in rood, oranje, groen en geel.

Oktober:

Generatietoernooi – ook wel ouder/kind en kind/ouder toernooi
genoemd, wordt gehouden in de herfstvakantie voor alle
jeugdleden.

November/
December:

Pietentoernooi – alle jeugdleden spelen onderling wedstrijden en
sluiten we gezellig af met een feestje.
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Tenniskamp
Het tenniskamp is elk jaar weer een enorm succes en zal dan ook jaarlijks plaatsvinden bij
KZTV en georganiseerd worden door tennisorganisatie
Leguijt tezamen met de jeugdcommissie. Er worden
speurtochten buiten het park gehouden, spelletjes, tennis
wedstrijden, BBQ en eindigen met een filmavond. Kortom
één groot feest!

Young Devil
Het Young Devil toernooi is een open toernooi wat elk jaar succesvol is in de Zaanstreek.
Ieder KNLTB jeugdlid kan zich hiervoor aanmelden via mijnknltbtoernooi.nl. Er worden
enkelspel en dubbelspel wedstrijden gespeeld. Er zijn ontzettend veel leuke prijzen te
winnen. Je ontvangt bij deelname een toffe strippenkaart waar je elke dag weer iets lekkers
kan krijgen uit onze kantine.

Clubkampioenschappen
Elk jaar worden in september de clubkampioenschappen gespeeld. Deze starten voor zowel
jeugd als senioren. Het finaleweekend van de jeugd zal binnen een week plaatsvinden en de
jeugd kan zich voor 3 onderdelen inschrijven, maar let op dat je niet te veel verhinderingen
opgeeft. Lees de reglementen goed door, daar staat per leeftijd precies in voor welk
onderdeel je mee kan doen en anders kan het overlegd worden met je tennisleraar.
Voor de kinderen die in rood/oranje spelen wordt er een aparte ochtend/middag
georganiseerd in het finaleweekend van de jeugd (bij voldoende inschrijvingen).
Als er genoeg belangstelling is, willen we de clubkampioenschappen afsluiten met een
gezellige BBQ voor onze jeugdleden (en introducee/ouders/verzorgers etc.) Kosten nog
onbekend.
Je kan je via deze link inschrijving om mee te doen met de clubkampioenschappen:
mijnknltb.toernooi.nl

Nieuwsbrief
Elke maand proberen we een nieuwsbrief te plaatsen op de website van KZTV - Jeugd. De
nieuwsbrief ontvang je ook per e-mail. Hierin staan de activiteiten die georganiseerd zijn,
activiteiten die nog plaats moeten vinden en wat er nog meer aan nieuws te melden valt
over de jeugd.
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Gedragscode voor de (tennis)ouder
Probeer te voorkomen dat je te emotioneel betrokken raakt bij het spel van je
kind.
Beloon de inzet en niet de resultaten.
Interesse tonen door (af en toe) te komen kijken.
Toon respect voor de tegenstander en leer je kind
dit ook aan.
Laat technische en tactische tips over aan de trainers.
Laat je kind, zodra je kind dat kan, zelf tellen.
Kinderen bepalen ook zelf wanneer de bal in of uit is. Probeer de kinderen zelf
bij onenigheid hierover een beslissing te laten nemen.
Verlies of winst, het gaat om het plezier bij het tennissen.
Gebruik geen fysiek of verbaal geweld. Beledigende of ontmoedigende
uitspraken zijn onwenselijk. Als een kind zich onbehoorlijk gedraagt op de baan
(schelden, rackets gooien etc.) dien je als ouder/verzorger je kind te corrigeren.
NB. Alle spelregels zijn terug te vinden op www.tennismasterz.nl

Veilig Sportklimaat
KZTV heeft als eerste Zaanse vereniging de Veilig Sportklimaat
erkenning gekregen in de vorm van een bord. Dit bord prijkt
ondertussen aan de muur van het clubgebouw. Het betekent
dat KZTV actief bezig is met een veilig sportklimaat voor
iedereen binnen de vereniging. Onze
vertrouwenscontactpersoon is Marga Soons. Je kunt haar bereiken op nummer 06-38227762
of per e-mail: margasoons@gmail.com. Voor meer informatie klik hier.

Meer informatie / contact
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit
informatieboekje, dan kun je altijd contact opnemen met één van
de jeugdcommissieleden of mailen naar kztvjeugd@live.nl.
Wij wensen je veel tennisplezier en een ontzettend leuke tijd bij
KZTV.
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