
Verslag Jeugdcommissie activiteiten 2019 voor Ledenvergadering 2020 

 

Vol trots en voldoening kijken we terug op een zeer geslaagde 2019. 

Het aantal jeugdleden is helaas gedaald tot ongeveer 50. Begin 2019 was dit nog 70.  

 

Voorjaarscompetitie 2019: 

Afgelopen jaar hebben in totaal 32 jeugdleden meegedaan aan de voorjaarscompetitie. Deze waren verdeeld over 4 

gele teams, 2 groene teams, 2 oranje teams en 1 rood team. 

 

Jeugdkamp 

Na jaren van afwezigheid op de activiteitenkalender organiseerde de Jeugdcommissie voor alle jeugdleden 

op 22 juni 2019 een tenniskamp!  

Op zaterdagmiddag verzamelden alle 16 deelnemers zich op het tennispark. Hier werden onder leiding van 

Frank de Leeuw een aantal spelletjes gedaan. Na deze activiteiten fietsten de kinderen naar “De Donck” 

waar de bagage inmiddels klaarlag en de slaapzaal in orde kon worden gemaakt.  

Na het ‘inkwartieren’ en wat vrije tijd was het tijd voor het avondeten. De friet en frisdrank lieten zich goed 

smaken.  

Het avondprogramma bestond uit 2 activiteiten. “Levend Stratego” en “Levend Cluedo, beiden een sportieve 

variant op het bekende bordspel stonden op het programma. Er was door Jan en Paul veel tijd besteed aan de 

opzet van deze spellen. Als de kinderen op de tennisbaan net zo competitief zijn als met deze spellen dan 

gaat het goedkomen!  

Na de spellen werd uiteraard gezorgd voor een groot kampvuur. De kinderen konden zich tegoed doen aan 

marshmallows en er werd fanatiek pyromaantje gespeeld. Muziek en dans ontbraken natuurlijk niet!  

Een aantal kinderen ging in het donker op eigen houtje een wandeling maken, maar kwam binnen een 

kwartier weer terug omdat ze dat toch wel spannend vonden!  

Om 23.30 uur was het bedtijd. Zonder morren ging iedereen naar bed. Natuurlijk moest de leiding de 

kinderen een aantal keren tot rust manen. Opmerkelijk vroeg was het stil in de slaapzaal. Gelukkig kwamen 

we er op tijd achter dat dit kwam omdat een aantal kinderen de deur naar de andere blokhut hadden 

gevonden en daar zonder dat iemand er last van had konden kletsen……  

Na een korte nacht was het tijd om op te staan en te ontbijten. Na het ontbijt zijn we met z’n allen naar 

Packador gegaan voor het Mini Maxi toernooi. Zo werd het kamp met een leuk toernooi en gezellige lunch 

met de ouders afgesloten.  

Wat ons betreft voor herhaling vatbaar. 

 



 

Mini maxi toernooi 

Zondag 23 juni kwamen 24 kinderen met fanatieke ouders, opa’s en oma’s naar Packador. Op deze hele warme dag 

hebben we een heleboel korte wedstrijdjes gespeeld. We hadden voor extra veel drinken gezorgd, lekker fruit en 

natuurlijk een ijsje na afloop. Het was erg gezellig en zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Najaarscompetitie 2019 

In het najaar hebben in totaal 40 jeugdleden meegedaan aan de competitie verdeeld over 9 teams. 

 

Jeugd Kringbijeenkomst  

Op woensdag 25 september 2019 vond de Jeugd Kringbijeenkomst (Asten, Someren, Deurne) plaats in de kantine bij 

T.V. Neerkant. Bij deze bijeenkomst waren de volgende verenigingen aanwezig: SVSH Tennis, TC Deurne, TC Liessel, 

TV Neerkant, TC op Dreef, TV ’t Root en TV Packador. Koert en Bart waren aanwezig namens onze vereniging. Edwin 

Giethoorn was als regiomanager namens de KNLTB aanwezig en leidde de vergadering.  

De bijeenkomst stond in het teken van het delen van ideeën om de tennissport onder de aandacht te brengen van 

de jeugd en vooral om de jeugd die eenmaal kennisgemaakt heeft ook voor langere tijd aan onze sport te binden. 

Cijfers tonen namelijk aan dat er een groot verval is onder nieuwe jeugdleden. Het overgrote deel is na 2 jaar 

namelijk geen lid meer van een vereniging (figuur 1). Het meeste last lijkt de tennissport te hebben van 

voetbalverenigingen. De wedstrijd- en trainingsagenda van voetbalclubs maakt het daarnaast zeer lastig om 

activiteiten rondom tennis te plannen. Voetbal gaat in veel gevallen gewoon voor.  

Tijdens de bijeenkomst zijn diverse oorzaken ter tafel gekomen die ten grondslag liggen aan het probleem dat 

jeugdleden moeilijk vast te houden zijn. Ook werden er ideeën geopperd om dit te verbeteren. Voorbeelden hiervan 

zijn: 

- Opstarten van een wintercompetitie. Eventueel aanhaken bij Top Serve, zij organiseren dit reeds in de regio 

voor oranje / rood / groen.  

- Er wordt afgesproken dat Ankie (van TC Liessel) en Janneke (van TC Deurne) een opzetje gaan maken voor 

een toernooitje op de vrijdag met oudere jeugd in kring. 

- Daarnaast is het in het voorjaar wellicht een idee om een toernooitje in Asten te organiseren met combi van 

Padel, beachtennis, driekwart- en hele baan. Vanwege Corona heeft dit uiteindelijk geen doorgang gevonden 

in 2020.  

Verder zijn er wijzigingen besproken ten aanzien van de competitieopzet. Bekend is namelijk dat de lengte van de 

competitiedag een obstakel is voor veel ouders, maar ook voor spelers. Ditzelfde geldt voor de reisafstanden. 

Gesproken wordt onder andere over ‘spelen op tijd’, om te borgen dat vooraf een goed beeld bestaat van de tijd die 

men kwijt is aan een competitiedag.  

Verder wordt er gewezen om de BOSA Subsidieregeling, waarmee interessante verrijkingen voor de accommodatie 

(mede) mogelijk gemaakt kunnen worden. Als voorbeeld wordt een Padelbaan gegeven. Meer info: 

https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties. 

De opvolgende vergadering stond gepland op 1 april, maar deze heeft vanwege Corona geen doorgang gevonden.  

https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties


  

 

Figuur 1 

 

 

De clubkampioenschappen  

Deze zijn helaas niet doorgegaan. 

 

Halloween filmfeestje 

Zaterdag 2 November was het eindelijk zover. Er waren wel 24 enthousiaste kinderen komen opdagen. Van 16.00 tot 
20.00 uur was het griezelen en gruwelen bij de Halloween party bij Packador. We begonnen eerst buiten met wat 
spelletjes zoals een heksenestafette race. Al vliegend op een bezem een parcours afleggen met hindernissen en aan 
het einde van de race spookjes gooien door een gatenbord. Spooktikkertje en wie kan de engste mummie maken. Na 
de spelletjes was het tijd om heerlijk wat te smullen. Er was bloedsoep met enge oogbollen, broodjes afgehakte 
vingers met daarbij een heerlijk blauw giftig drankje. Daarna begon een spannende Halloween film. We hadden 
Hotel Transilvanië 3 gekeken met natuurlijk heerlijke popcorn erbij. Na de film nog lekker even naar buiten, 
getennist en verstoppertje gedaan in het donker. De tijd vloog voorbij en zo was het alweer 20.00 uur en was de 
Halloween Film Party alweer voorbij. We kunnen terugkijken op een geslaagde activiteit en we zien jullie weer graag 
terug bij een volgende activiteit. 

 

Jeugdwinterdag 17-11-2019: 

Ook dit jaar hebben we als clubs uit Someren, Someren-Heide, Lierop, Heusden en Asten weer een Groot Someren 
jeugdwintertennisdag georganiseerd. Er werd gespeeld op zondag 17 November bij Packador.  



Voor deze dag hadden 30 enthousiaste deelnemers zich aangemeld en zijn tegen elkaar gaan singelen en dubbelen 
in hun eigen categorie, in 3 rondes van 45 minuten voor de categorie geel en groen, en 30 minuten voor de categorie 
oranje inclusief inspeeltijd. Voor de categorie rood was er een tennisevent met wedstijdjes en spellen van ongeveer 
anderhalf uur.  

Rond 09.45 uur toen iedereen aanwezig was werd er begonnen met een gezamenlijke warming up verzorgd door 
Frank. Aansluitend zijn de wedstijden gespeeld van 10.00 uur tot 13.30 uur. Tussen de wedstrijden door kon men 
gezellig chillen of tafeltennissen met elkaar of heerlijk smullen van de pepernoten, ranja en een gezonde hap. Na 
afloop kreeg iedereen voor de goede inzet nog een demper of overgrip. Het was een geslaagde en sportieve dag .  

Organisatie Jeugd Groot Someren: TV de Ren, SVSH, TV ’t Root, TV de Meijvink en TV Packador. 

 

Schaatsen 

Hoewel formeel het schaatsuitje op één van de eerste dagen van januari heeft plaatsgevonden, zien we dit 

evenement toch als afsluiting van 2019 zoals afgelopen jaren. Dit keer zijn we met 17 schaatstalenten naar het 

IJsfestijn in Deurne geweest. Naast de nodige km’s schaatsen werd ook druk gebruik gemaakt van de roetsjbaan die 

zorgde voor het nodige gelach. Veel energie was die dag verbruikt dus frietjes met een snack zorgde ervoor dat de 

buikjes weer gevuld werden. 

 

 

Ben je enthousiast geraakt en wil je ook iets betekenen voor onze jeugd?  De Jeugdcommissie is altijd op zoek naar 

versterking!  

Stuur een email naar infojeugd@packador.nl 

Wij gaan in ieder geval op naar een nieuw sportief en gezellig 2020! 

 

De Jeugdcommissie 

Bart, Ellen, Jolanda, Koert, Monica en Rudi 

mailto:infojeugd@packador.nl

