Tennis en Beach Challenge 2015

Zaterdag 5 september was het dan zo ver.
14 kinderen van de TV Stevenshof deden mee aan een actieve dag.
Eerst was er de Tennis Challenge:
's Ochtends om 9.00 werd er eerst een warming-up gedaan.
Gezien de temperatuur was dat geen overbodige luxe!
Vervolgens werd er getraind. De jongste jeugd op miniveld en de oudere jeugd op hele baan.
Na een ruim uur hard werken op de baan werden de kinderen getrakteerd op limonade en cupcakes.
Ter afsluiting van het ochtendprogramma werd er onderling om punten gespeeld.
Dat we tijdens deze ochtend af en toe naar binnen moesten vluchten vanwege de regenbuien mocht
de pret niet drukken. Binnen stonden namelijk sjoelbakken klaar, waar de kinderen zich prima mee
vermaakten.
Na de lunch ging de groep per auto naar het Katwijkse strand, waar de Beach Challenge plaats ging
vinden.
De kinderen begonnen met een 8 kamp, waar er in twee teams tegen elkaar werd gestreden.
Allerlei hindernissen moesten genomen worden en best moeilijke opdrachten moesten er worden
uitgevoerd. Vervolgens mochten de kinderen nog bodyboarden.
Helaas was het erg koud en de zee onstuimig. Sommige kinderen hielden het daarom wat eerder
voor gezien.
Nadat iedereen uit de zee was, gedoucht en omgekleed werd er gegeten in de strandtent, waar het
in ieder geval lekker warm was.
Rond 18.30 waren we weer terug op de club.
Vanwege de regen zijn we in eerste instantie in het clubhuis gebleven.
Toen het eindelijk droog was, hebben de kinderen met z'n allen het eindspel gespeeld: "rondom de
tafel". Met dit tennisspel wordt elk jaar het kamp afgesloten.
De ouders waren ook in groten getale aanwezig om iedereen aan te moedigen.
Nadat het eindspel klaar was, werden de kinderen nog verrast met een bidon en een tasje met wat
leuke spulletjes.
Om 19.30 was uiteindelijk iedereen weer huiswaarts gekeerd.
Al met al, ondanks het slechte weer, een bijzonder geslaagde dag!
De kinderen hebben het erg leuk gehad. En wij als begeleiding ook.
Jeugdcommissie

