
Jeugdverslag 2019 

Ook dit jaar heeft de jeugdcommissie van TC SJEF, bestaande uit Vicky, Gunther, Evi en 

Sharon, verschillende activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Hieronder volgt een korte 

samenvatting. 

Op 10 februari begonnen we met de jaarlijkse wintertennis in ’t Vijverhof te Sijsele. Tevens 

heeft de oudere jeugd padel gespeeld in Breskens in februari. 

23 en 24 maart waren we actief tijdens het openingstoernooi en de open dag.  

Dit jaar zijn ook de kidsfundagen in Zeeuws-Vlaanderen georganiseerd, deze vonden plaats in 

Biervliet, Hoek, Schoondijke, Breskens en Groede. Helaas vanuit TC SJEF weinig deelname, 

dit komt mede doordat er steeds meer jeugd in de reguliere competitie van de KNLTB speelt. 

Wegens het slechte weer, moesten we onze eigen Kidsfundag annuleren. Echter dit gaan we 

jan/feb 2020 goedmaken met een wintertoernooi (informatie volgt spoedig). 

In juni organiseerden we onze jaarlijkse tennisvoormiddag, met frieten en frikandellen. 

Tijdens het kikkertoernooi, waren er veel jeugdleden vrijwilliger! Tevens zijn er activiteiten 

georganiseerd door de kikkercommissie op woensdag- en zaterdagmiddag. 

Het hoogtepunt van het tennisseizoen 2019 was wederom het tenniskamp, dit jaar met een 

echt bootcamp. Er werden tennislessen gegeven door: Remy, Thibaut, Stefan, Zoë, Nagui met 

hulp van Christian en Benny. Het was mooi weer dus er werd ook weer een bezoek gebracht 

aan het zwembad en na de heerlijke bbq hebben we volop gedanst tijdens de disco. Er hebben 

26 jeugdleden deelgenomen aan het kamp.  

Begin september heeft de jeugd deelgenomen aan de clubkampioenschappen met de volgende 

winnaars:  

Groen enkel:   Gaëlle Dhont 

Groen dubbel:  Estée Dhont en Jaydon Hoogesteger 

Geel enkel:  Yerm Scherbeijn 

Geel dubbel:  Bas van der Maden en Demi van Espen 

Er werd zowel in het voorjaar als in het najaar competitie gepeeld:  

Voorjaar landelijk Geel 11- 17 jaar, 5e plaats 

Najaar landelijk Geel 11-17 jaar, 2e plaats 

Najaar Groen, Dit nieuwe team is meteen kampioen geworden! GEFELICITEERD 

Nieuw dit jaar was ons kerstfeestje op 15 december. Onder het genot van warme 

chocolademelk en kerstkransjes hebben we bingo gespeeld, waarbij iedereen een prijsje kon 

winnen. En als verrassing was er bezoek van de kerstman met Rudolf het rendier.  

Op woensdagmiddag is er tennisbegeleiding voor de jeugd, gegeven door Marie, Piet en 

Marleen! Waarvoor onze dank. 

Op 31 december heeft TC SJEF 55 jeugdleden tot 18 jaar in de gelederen.  


