
Nieuwsbrief Maart Sibma Tennis 

 

 

Februari was een koude maand waar de mutsen en handschoenen soms goed van pas 

kwamen wanneer er werd getennist. Doordat leerlingen zich goed hadden gewapend tegen 

de kou en er met een hoog tempo werd door getraind zijn er deze maand heel weinig lessen 

uitgevallen. Laten we hopen dat het kwik de komende weken weer gaat stijgen en het 

tennisweer iets aangenamer wordt! 

 

Voor de jeugdleden was er afgelopen maand een hoop te beleven, er stonden diverse 

activiteiten op het programma. Op woensdag 14 februari vertrok er een bus met 40 

enthousiaste kinderen naar AHOY Rotterdam voor het ABN AMRO tennistoernooi. Al vele 

jaren staat deze “Kids Day” op de woensdagmiddag in het teken van clinics, 
handtekeningensessies, wedstrijdjes en vele leuke andere activiteiten. Het was een 

geslaagde middag voor iedereen die mee was! Helaas King Federer niet gezien…maar (“I 
LOVE YOU”) Dimitrov was zeer geliefd onder de meiden van de lierse tennis jeugd ;)! 

 

Voor de allerjongste tenniskids van onze vereniging werd er 17-18 februari weer een heel 

leuk mini kamp georganiseerd. Met verschillende spellen waaronder ‘Swingo’ (Bingo met 
muzieknummers), het grote dieren geluidenspel, tennissen op muziek en het vooral korte 

slapen in de kantine van het clubhuis was dit weer een groot succes! 

De tennisjeugdavond van februari werd deze maand gehouden op LTC Naaldwijk en was 

zeer geslaagd te noemen. 

 

De maand maart wordt alweer de laatste maand van de winterlessen en hier worden de 

puntjes op de ‘i’ gezet om iedereen zo goed mogelijk aan de competitie te laten beginnen.  

 

De aanmeldingen voor het jeugdkamp 16, 17 en 18 maart stromen heel hard binnen. Dit 

kamp is een weekend vol sport, spel en veel plezier! Aanmelden voor dit fantastische kamp 

kan via een mail te sturen naar: jc@ltc-tloo.nl 

 

Omdat wij als vereniging jeugd erg belangrijk vinden en willen blijven groeien met het aantal 

jeugdleden organiseren wij op woensdag 21 maart een “Maak kennis met tennis” middag. 

Op deze middag wordt er gratis tennisles gegeven om kinderen enthousiast te krijgen voor 

het tennisspelletje. Na deze middag kan er worden ingeschreven voor een introductiecursus 

van 5 weken. De kosten voor deze 5 weken tennisles zijn slecht €30,- en materiaal of 

lidmaatschap hoeft niet te worden aangeschaft. Na deze 5 lessen is het mogelijk om de 

lessen voort te zetten. Deze ‘maak kennis met tennismiddag’ gaat altijd door. Bij slecht weer 

gaan we de ballonhal in. Neem dus al je vriendjes en vriendinnetjes mee naar deze middag! 

Mogelijkheid tot inschrijven: michel@sibmatennis.nl 

 

De tennisjeugd avonden binnen tennisverenigingen in het Westland worden goed bezocht 

door jeugd van onze vereniging. Wij hopen dat de kinderen die 16 maart niet mee gaan op 

kamp deze avond lekker wedstrijden gaan spelen bij LTC ’s-Gravenzande waar deze 

Westlandse avond wordt organiseert.  
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In de vorige nieuwsbrief werd er aangegeven dat er mogelijkheid is tot het volgen van 

competitie trainingen. Deze uren kunnen worden gebruikt om jezelf ideaal voor te bereiden 

voor het begin van het zomerseizoen. Voor deze lessen zijn nog een beperkt aantal tijden 

beschikbaar. Voor meer informatie neem contact op met één van de trainers of mail 

michel@sibmatennis.nl of bel 0650240258. 

 

De zomerlessen staan alweer bijna voor de deur en de inschrijving staat al even open. Via de 

onderstaande twee links is er mogelijkheid tot inschrijven. Wij als tennisschool vragen 

iedereen om zich zo snel mogelijk in te schrijven (graag voor 4 maart) zodat wij tijdig kunnen 

beginnen met de indeling van de groepen. 

 

Inschrijving senioren tennislessen zomer 2018: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeehSb0jfs_Oqvh-

iTOU0H1fa3vHeQuJRsQMR9UVQNXpBpXtA/viewform  

 

Inschrijving jeugd tennislessen zomer 2018: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU3GQPeT1KP9FK44-

y2bVJJ0rGWax0gDkqv2DoS1r8AsiwFA/viewform  

 

Wij wensen iedereen een mooie tennismaand en veel succes met de voorbereiding op de 

competitie! 

 

Met sportieve groeten, 

 

Sibma Tennis 
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