
Rode competitie
• Leeftijden:

6 t/m 9 jaar (geboortejaar 2006 of later)
Rood 1 en rood 2

• Veld en ballen: op ¼ van een veld met ‘rode’ ballen

• Teamverband:
• Teams van minimaal 1 en maximaal 12 kinderen
• Jongens/meisjes volledig door elkaar
• Er worden alleen enkels gespeeld. Alle aanwezige kinderen worden ter

plekke in 2 groepen verdeeld die door elkaar en tegen elkaar spelen (ook
tegen clubgenootjes)





• Rol van de ouders
• De captain inventariseert aanwezigheid

• Bij afwezigheid van een teamlid hoeft geen vervanger te worden geregeld

• De captain heeft contact met de Jeugdcommissie (Ruth)
• Verzetten wedstrijden
• Afstemming bij thuiswedstrijden over banen, limonade en iets lekkers,

klaarmaken van de banen

• De captain heeft waar nodig contact met tegenstanders
• Gegevens te vinden op http://tenniskids.toernooi.nl/

• Alle ouders begeleiden (en rijden eventueel)!
• Assisteren bij het tellen
• Helpen bij klaarmaken van de banen in geval van een thuiswedstrijd



• Rol Jeugdcommissie
• Zorgt dat er limonade en versnapering aanwezig is
• Zorgt dat er barbezetting is
• Zorgt dat er banen zijn afgehangen voor de thuiswedstrijden en dat

captains weten welke banen voor hen zijn



Oranje competitie
• Leeftijden:

8 t/m 11 jaar (geboortejaar 2007, 2006, 2005, 2004)
Oranje 1 en Oranje 2

• Veld en ballen: op 3/4 van een veld met ‘oranje’ ballen

• Teamverband:
• Teams van minimaal 2 en maximaal 8 kinderen
• Jongens/meisjes volledig door elkaar
• Er worden enkels en dubbels gespeeld. Het wedstrijdschema wordt ad random

door een computerprogramma (tenniskidsplanner) samengesteld. De dubbels
spelen in het dubbelveld, dus inclusief tramrails





• Rol van de ouders
• De captain inventariseert aanwezigheid

• Bij afwezigheid van een teamlid hoeft geen vervanger te worden geregeld

• De captain heeft contact met de Jeugdcommissie (Ruth)
• Verzetten wedstrijden
• Afstemming bij thuiswedstrijden over banen, limonade en iets lekkers,

klaarmaken van de banen

• De captain heeft waar nodig contact met tegenstanders
• Gegevens te vinden op http://tenniskids.toernooi.nl/

• Alle ouders begeleiden (en rijden eventueel)!
• Assisteren bij het tellen
• Helpen bij klaarmaken van de banen in geval van een thuiswedstrijd



• Rol Jeugdcommissie
• Zorgt dat er limonade en versnapering aanwezig is
• Zorgt dat er barbezetting is
• Zorgt dat er banen zijn afgehangen voor de thuiswedstrijden en dat

captains weten welke banen voor hen zijn
• Zorgt voor een verantwoordelijke voor computer programma per thuis

speeldag



GROENE competitie
• Leeftijden:

10 t/m 12 jaar (voorjaar 2015 voor geboortejaren 2003, 2004 en 2005)

• Veld en ballen: op een heel veld met ‘groene’ ballen

• Teamverband:
• Teams van minimaal 4 kinderen
• Jongens/meisjes volledig door elkaar (in teams en in wedstrijden)
• Team speelt 4 enkels en 2 dubbels



• Speeldata en -tijd
• Data  voorjaar 2015: 8, 15, 22, 29 april en 13, 20 en 27 mei (zelfde periode als

reguliere competitie)

• Thuisploeg bepaalt starttijd (KNLTB gaat uit van 14.30, maar eerder/later
mag ook); wij starten thuis in principe om 14.00u

• Telling
• Wedstrijden om twee gewonnen sets
• een set gaat tot 4 punten/games (met 2 punten verschil) (dus bijv. 4-1 of 2-4 of

5-3)

• bij 4-4 in 1e of 2e set wordt een tiebreak tot 7 punten gespeeld (met 2 punten
verschil)

• Een eventuele beslissende 3e set is ook een tiebreak tot 7 punten gespeeld
(met 2 punten verschil)

• Bij 40-40 wordt altijd direct Beslissend Punt gespeeld (dus géén voor-/nadeel)

• Bij Beslissend Punt beslist de ontvangende partij aan welke kant de
serveerder moet serveren



• Formulier/pasjes
• Spelers nemen elke speeldag hun KNLTB pasje mee (zorg dus dat dit standaard

in de tennistas zit); laat de pasjes aan je tegenstander zien en bekijk zelf de
pasjes van de tegenstander (namen vergelijken met formulier en
geboortejaar checken)
• Een paspoort kind kan een afwijkend (hoger) geboortejaar hebben, maar

moet dan ook een paspoort brief bij zich hebben

• Uitslagen worden per wedstrijd/per set genoteerd op het formulier (de
thuisspelende ploeg zorgt voor een formulier en voor het invoeren van de
standen)
• De 1e en 2e set worden in games genoteerd (bijv. 4-1 of 3-5)
• Bij een eventuele 3e set wordt de tiebreak stand genoteerd (bijv. 7-3

of 7-9)



• Rol van de ouders
• De captain maakt een indeling wat betreft

• Begeleiding (elke woensdagmiddag 1 à 2 ouders)
• Vervoer (bij uitwedstrijden)
• Uitval van spelers (indien meer dan 4 spelers in het team) en invallers

• De captain heeft contact met de Jeugdcommissie
• Formulieren/ballen
• Verzetten wedstrijden
• Baanreservering
• Uitslagen doorgeven (thuis wedstrijden)

• De captain heeft waar nodig contact met tegenstanders
• Gegevens te vinden op http://tenniskids.toernooi.nl/

• Alle ouders begeleiden (en rijden eventueel)!
• Formulier invullen
• Bij thuiswedstrijden: iets lekkers regelen voor alle spelers
• Moedigen àlle kids aan! (let op: de kinderen callen en tellen zelf!!!!)



• Rol Jeugdcommissie
• Zorgt dat captains lege formulieren (voor elke thuiswedstrijd) en blikken

ballen (2 blikken à 3 ballen per thuiswedstrijd) krijgen

• Voert de uitslagen van de thuiswedstrijden in;
• dus zorg dat formulier (of scan/foto) bij Mignon komt:

Ijsvogelvlinder 8 of m_van_disseldorp@hotmail.com

• Zorgt dat er banen zijn afgehangen voor de thuiswedstrijden en dat
captains weten welke banen voor hen zijn



Worldtour en Competitie informatie 2015

Bij OTC de Warande wordt voor de jeugd t/m 11 jaar gewerkt met Tenniskids.
De kleuren rood, oranje en groen vormen de basis van de opbouw van Tenniskids. Deze kleuren staan symbool
voor de verschillende fasen die de kinderen doormaken.
Voor elk van de kleuren geldt dat zij een eigen “worldtour” competitie hebben.

Werkwijze Worldtour Competitie OTC de Warande

 Bij OTC de Warande gaan we er van uit dat alle kinderen die lid zijn, meedoen aan de competitie
 Voor rood en oranje zijn de speeldagen in principe elke 1e zondagochtend van de maand. Dit geldt

voor de maanden Maart t/m November.
 Voor groen zijn de speeldagen de woensdagmiddag, opgedeeld in een voorjaars en najaarscompetitie
 2 keer per jaar worden de teams ingedeeld.
 De trainers geven het niveau van de kinderen aan
 In overleg met de trainers worden de teams samengesteld door de jeugdcommissie

Voor meer informatie over Tenniskids kun je contact opnemen met:
Ruth Eschweiler (Rood/Oranje): pbdvl@planet.nl
Mignon van Disseldorp (Groen): m_van_disseldorp@hotmail.com

World Tour Rood – Zondag

Speeldata
Zondag 8 maart 2015
Zondag 5 april 2015 (Eerste paasdag)
Zondag 3 mei 2015, bij thuiswedstrijden verplaatst naar woensdag 13 mei 2015
Zondag 7 juni 2015
Zondag 5 juli 2015
Zondag 2 augustus 2015, bij thuiswedstrijden verplaatst naar woensdag 26 augustus 2015
------------------------------------------Onderstaande 3 speeldagen hebben een nieuw inschrijfmoment van 10-30 juni 2015
Zondag 6 september 2015
Zondag 4 oktober 2015
Zondag 1 november 2015

Regels
 Een ploeg bestaat uit minimaal 1 en maximaal 12 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar
 Kids zijn van geboortejaar 2006 of later (t/m 9 jaar) en hebben het niveau Rood.
 Er kan worden ingeschreven voor Rood 1 (de beteren) of Rood 2.
 Er wordt met rode ballen gespeeld.
 De locatie waar gespeeld wordt, rouleert per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar zijn

ingedeeld.
 Start van een speeldag is 9.00 uur, aanwezig rond 8.45 uur. Totale speelduur van de dag is ca. 1,5 tot 2

uur.
 Er worden alleen enkels gespeeld. Alle aanwezige kinderen worden ter plekke in 2 groepen verdeeld

die door elkaar en tegen elkaar spelen.
 Rood speelt korte partijtjes om wie het eerst 7 punten heeft behaald. De telling is 1-0, 2-0 etc.
 Serveren gaat om de beurt, mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit) met een

2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat. Bij de service geldt de enkelspelzijlijn als nieuwe servicelijn,
in de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn.

 Er worden geen standen bijgehouden.



World Tour Oranje – Zondag

Speeldata
Zondag 8 maart 2015
Zondag 5 april 2015 (Eerste paasdag)
Zondag 3 mei 2015, bij thuiswedstrijden verplaatst naar woensdag 13 mei 2015
Zondag 7 juni 2015
Zondag 5 juli 2015
Zondag 2 augustus 2015, bij thuiswedstrijden verplaatst naar woensdag 26 augustus 2015
------------------------------------------Onderstaande 3 speeldagen hebben een nieuw inschrijfmoment van 10-30 juni 2015
Zondag 6 september 2015
Zondag 4 oktober 2015
Zondag 1 november 2015

Regels
 Een ploeg bestaat uit minimaal 2 en maximaal 8 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
 Kinderen zijn van geboortejaar 2007, 2006, 2005 of 2004 (8 t/m 11 jaar) en hebben het niveau Oranje.
 Er kan worden ingeschreven voor Oranje 1 (de beteren) of Oranje 2.
 Oranje speelt op ¾ baan, de achterlijn ligt halverwege de servicelijn en baseline.
 Er worden enkels en dubbels gespeeld. De dubbels worden ad random door een computerprogramma

(tenniskidsplanner) samengesteld. De dubbels spelen in het dubbelveld, dus inclusief de tramrails.
 De locatie waar gespeeld wordt, rouleert per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar zijn

ingedeeld.
 Start speeldag is 9.00 uur, aanwezig 8.45 uur. Totale speelduur van de dag is ca. 2,5 tot 3 uur.
 Oranje speelt partijen om 2 gewonnen tiebreaks, waarbij ieder tiebreak gaat om 7 punten met een

verschil van 2 punten. Serveren mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met
een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat.

 Er worden alleen partijresultaten bijgehouden zoals winnaar of verliezer (geen standen). Iedere
speeldag wordt een ploeg binnen de poule dagwinnaar.

World Tour Groen – Woensdagmiddag

Speeldata voorjaar 2015 Speeldata najaar 2015
Woensdag 8 april 2015 9 september 2015
Woensdag 15 april 2015 16 september 2015
Woensdag 22 april 2015 23 september 2015
Woensdag 29 april 2015 30 september 2015
Woensdag 13 mei 2015 7 oktober 2015
Woensdag 20 mei 2015 14 oktober 2015
Woensdag 27 mei 2015 21 oktober 2015

 Jongens en meisjes spelen door elkaar
 Deelnemende junioren moeten geboren zijn in 2005, 2004 of 2003 (10 t/m 12 jaar)
 Er kan worden ingeschreven voor Groen 1 (G1, de beteren) of Groen 2 (G2)
 De ploeg bestaat uit minimaal 4 personen. Liever meer, zodat uitval van spelers kan worden

opgevangen.
 Er worden per competitiewedstrijd 4 enkelspelen gespeeld en 2 dubbels.
 Er wordt gespeeld met Groene ballen.
 Er worden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games (start op 0-0) met een verschil van 2 games (bn 4-2,

5-3). Bij een gelijke stand van 4-4 in de set volgt een tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2
punten)/ Indien een beslissende  3e set moet worden gespeeld, wordt deze vervangen door een
beslissende wedstrijdtiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten).

 Het Beslissend Punt Systeem (bij 40-40 winnend punt) wordt toegepast.
 Aanvang: in principe 14.30 uur, daar waar nodig is uitloop naar 15.30 uur toegestaan (bv ivm

continurooster). De thuisploeg bepaalt de aanvangstijd.


