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Agenda

1. Korte uitleg Tenniskids Competitie 
2.  Tenniskids competitie is plezier!! 
3. Tenniskids competitie Rood 
4. Tenniskids competitie Oranje 
5. Tenniskids competitie Groen 
6. Junioren competitie Geel 

  



Tenniskids kleuren & leeftijden



Tenniskids speelveldjes



Kleuruitleg Tenniskids  Rood

https://www.youtube.com/watch?v=yL91Rl_CTYg


Kleuruitleg Tenniskids  Oranje

https://www.youtube.com/watch?v=pE2aM8WorIk


Tenniskids competitie staat voor: 
• Plezier en gezelligheid!! 

• Spelend leren 

• Aanleren van basistechniek 

• Op aangepast veld, met aangepaste ballen 

• Sportief gedrag, respect, waardering 

• Team gevoel; ook tennis is een team sport 
 

• Resultaat



Wij zijn trots op de kids als….
• Gedraag je altijd als winnaar, ook als je verliest 

• Geef elkaar de hand na de wedstrijd 

• Als je goed je best doet, ben je altijd een winnaar! 

• Zorg dat je plezier hebt op de baan 

• Altijd 100 % inzet



• Geniet en heb plezier!! 

• Zorg dat je op tijd bent 

• Sportkleren, tennisschoenen en shirt OTV aan  

• Tel hardop! 

• Pak zelf je tas in (evt. samen met je ouders) 

• Neem drinken en eventueel wat eten mee 

• Tussen de wedstrijden door wordt er wat te drinken en een 
(gezonde) snack beschikbaar gesteld

Belangrijk bij de Tenniskids:



Competitie Rood (t/m 8 jaar)

• Teams van 1-6 personen, jongens en meisjes door elkaar 

• Alleen enkels, geen dubbels 

• Een competitiedag duurt gemiddeld 1 uur 

• Wedstrijdjes tot 7 punten, geen twee punten verschil (7-6 is einde partij) 

• Om de beurt serveren. Als 1e service uit is, mag je nog een keer 

• Serveren onderhands, zonder stuit toegestaan.  

• Eindstand is behaalde punten per team / rijtje 

• Geen tussenstanden, kampioenen, etc. wel aanwezigheidsregistratie



Competitie Oranje 8 t/m 10 jaar 

• Enkels en dubbels 

• Teams van 2-6 personen, jongens en meisjes door elkaar 
• Een competitiedag duurt gemiddeld 2 à 2,5 uur 
• Spelen om 4  gewonnen games, met BPS (= Beslissend Punt 

Systeem, bij 40-40 winnend punt) 
• Bij een oneven aantal games wordt er van speelhelft gewisseld. 3-3 

is beslissende game. 
• Serveren onderhands, zonder stuit toegestaan. 
• Om de beurt serveren. Als 1e service uit is, mag je nog een keer 
• Iedere speeldag wordt een team binnen de poule dag-winnaar. 

Op mijnknltb.toernooi.nl vind je de wedstrijdresultaten 



Teamcaptain Rood
• Ouders inlichten uit je team over de speeldata & aanvangstijden 

• Whatsapp groep aanmaken voor je team 

• Overleg met je team over gezamenlijk vervoer 

• De captain hoeft niet altijd aanwezig te zijn; de captain maakt een 
schema, waarbij per keer een andere ouder verantwoordelijk is voor 
de dag  

• Uitzetten van de banen samen met de trainer(s) 

• Ontvangen van bezoekende teams 

• Ouders en/of kinderen aanspreken op onsportief gedrag 

• Check van te voren mijnknltb.toernooi.nl voor de starttijden 

• Bij slecht weer krijgt teamcaptain een afmelding en geeft dat door 
aan de rest van het team



Teamcaptain Oranje
• Ouders inlichten uit je team over de speeldata & aanvangstijden 

• Whatsapp groep aanmaken voor je team 

• Overleg met je team over gezamenlijk vervoer 

• Met ouders van je team banen uitzetten samen met trainer(s)  

• De captain hoeft niet altijd aanwezig te zijn; de captain maakt een schema, 
waarbij per keer een andere ouder verantwoordelijk is voor de 
dag; Ballen halen bij trainer(s) of wedstrijdtafel 

• Ontvangen van bezoekende teams 

• Ouders en/of kinderen aanspreken op onsportief gedrag 

• Check avond van te voren mijnknltb.toernooi.nl voor de starttijden  

• Uitslagen doorgeven aan de wedstrijdtafel 

• Bij slecht weer krijgt teamcaptain een afmelding en geeft dat door aan de rest 
van het team



Competitiedag op OTV 
• Er is altijd een trainer van House of Tennis aanwezig 

• De Jeugdcommissie zorgt voor de indeling van de wedstrijden voor 
Rood en Oranje 

• Er wordt ranja en een gezonde snack verzorgd door Score2 (Arjen) 

• Indien nodig vragen we de ouders van de thuisspelende teams om 
te helpen (o.a. tennisnetjes opzetten, warming up en begeleiding 
op de baan)



Kleuruitleg Tenniskids  Groen

https://www.youtube.com/watch?v=Xp4DRRqY9Ow


Competitie Groen

• Dag duurt ongeveer 3 uur 
• Per competitiewedstrijd 4 enkels gespeeld en 2 dubbels 
• Jongens en meisjes door elkaar 
• Er worden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games met een verschil 

van 2 games (bijv. 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) 
• Bij 1-1 in sets speel je een beslissende wedstrijdtiebreak tot 7 

punten (met een verschil van 2 punten) 

  



Competitie Groen

• Tiebreak: speler die aan de beurt is begint rechts; tegenpartij 
daarna vanaf links en vervolgens rechts. Vervolgens serveert iedere 
speler voor 2 punten 

• Het Beslissend Punt Systeem (bij 40-40 winnend punt) wordt 
toegepast. De ontvanger bepaalt vanaf welke kant (rechts of links) 
de serveerder de bal in het spel moet brengen 

  



Teamcaptain Groen
• Ouders inlichten uit je team over de speeldata & aanvangstijden 

• Whatsapp groep aanmaken voor je team 

• Overleg met je team over gezamenlijk vervoer  

• De captain hoeft niet altijd aanwezig te zijn; de captain maakt een 
schema, waarbij per keer een andere ouder verantwoordelijk is 
voor de dag; Ballen halen bij trainer(s) of wedstrijdtafel 

• Ontvangen van bezoekende teams 

• Ouders en/of kinderen aanspreken op onsportief gedrag 

• Check avond van te voren mijnknltb.toernooi.nl voor de starttijden 

• Uitslagen noteren op wedstrijdformulieren online 

• Bij slecht weer krijgt teamcaptain een afmelding en geeft dat 
door aan de rest van het team 



Competitie Geel = junioren 11-14

• Dag duurt ongeveer 3 uur 
• Per competitiewedstrijd 4 enkels gespeeld en 2 dubbels 
• Jongens en meisjes door elkaar 
• Er worden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games met een verschil 

van 2 games (bijv. 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).  
• Bij 1-1 in sets speel je een beslissende wedstrijdtiebreak tot 7 

punten (met een verschil van 2 punten). 

  



Competitie Geel = junioren 11-14

• Tiebreak: speler die aan de beurt is begint rechts; tegenpartij 
daarna vanaf links en vervolgens rechts. Daarna serveert iedere 
speler voor 2 punten; na 6 punten wissel van speelhelft 

• Het Beslissend Punt Systeem (bij 40-40 winnend punt) wordt 
toegepast. De ontvanger bepaalt vanaf welke kant (rechts of links) 
de serveerder de bal in het spel moet brengen 

  



Competitie Geel = junioren 13-17
• Dag duurt ongeveer 3 uur 
• Per competitiewedstrijd 4 enkels gespeeld en 2 dubbels 
• Bij team hoofdklasse 8 wedstrijden: 2DE-2HE-DD-HD-2GD  
• Er worden 2 sets gespeeld om 6 gewonnen games met een verschil 

van 2 games (bijv. 6-4, 7-5). 
• Bij een gelijke stand van 6-6 in de set volgt een tiebreak tot 7 

punten (met een verschil van 2 punten).  
• Bij enkel en dubbel speel je een beslissende wedstrijdtiebreak bij 

1-1 in sets tot 10 punten (met een verschil van 2 punten);  
• Tiebreak: speler die aan de beurt is begint rechts; tegenpartij 

daarna vanaf links en vervolgens rechts. Daarna serveert iedere 
speler voor 2 punten; na 6 punten wissel van speelhelft 

• Bij 40-40 wordt voordeel/nadeel gespeeld 



Teamcaptain Geel
• Ouders inlichten uit je team over de speeldata & aanvangstijden 

• Whatsapp groep aanmaken voor je team 

• Overleg met je team over gezamenlijk vervoer  

• De captain hoeft niet altijd aanwezig te zijn; de captain maakt een 
schema, waarbij per keer een andere ouder verantwoordelijk is 
voor de dag; Ballen halen bij trainer(s) of wedstrijdtafel 

• Ontvangen van bezoekende teams 

• Ouders en/of kinderen aanspreken op onsportief gedrag 

• Check avond van te voren mijnknltb.toernooi.nl voor de starttijden 

• Uitslagen noteren op wedstrijdformulieren online 

• Bij slecht weer krijgt teamcaptain een afmelding en geeft dat 
door aan de rest van het team 



Speeldata Voorjaar 2022

  

Zet deze data in je agenda! En geef bij je teamcaptain door 
wanneer je er niet kunt zijn!



Jeugdcommissie OTV 
Martijn Lamers 
Renée Korevaar 
Laura Rebergen 
Niels de Vries 

jeugdcommissie@otv-oosterbeek.nl 

House of Tennis 
Allard Lagerweij

mailto:jeugdcommissie@otv-oosterbeek.nl


Meer informatie
• https://mijnknltb.toernooi.nl/   (korte DEMO) 
• https://mijnknltb.toernooi.nl/leagues 
• https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/jeugd/

junioren-competitie/ 
• https://otv-oosterbeek.nl 

https://mijnknltb.toernooi.nl/
https://mijnknltb.toernooi.nl/leagues
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/jeugd/junioren-competitie/
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/jeugd/junioren-competitie/
https://otv-oosterbeek.nl


Vragen?


