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INFORMATIE VOORJAARSCOMPETITIE 2021 – JEUGD 
 

 
• Klik <hier> voor de link naar internet voor alles over de KIA tenniskidscompetitie 

rood, oranje en groen. 

• Klik <hier> voor de link naar internet voor alles over de junioren competitie. 

 
 
 
 RODE VOORJAARSCOMPETITIE (kinderen tot ± 8 jaar) 

 

• Speeldata: zondagen 28 maart, 5 april (2de paasdag), 11, 18,25 april,  24 mei (2e pinkterdag), 
30 mei, 6 en 13 juni 

• Voor alle kinderen die in de trainingen ook met de rode bal tennissen. (tot ± 8jaar, 

dispensatie voor oudere kinderen is mogelijk) 

• Lewabo deelt de kinderen in, in teams. 

• Start speeldag is tussen 8.30 en 12.00 uur, dit wordt bepaald door de thuisspelende partij. 

• Totale speelduur van de dag is ca. 1 tot maximaal 1,5 uur.  

• Er wordt gespeeld op een miniveld. Er worden alleen enkels gespeeld.  

• De kinderen leren in de trainingen hoe een wedstrijdje gaat en hoe de puntentelling gaat. 

• Kinderen in deze leeftijd moeten worden gestimuleerd om te tennissen en te bewegen in zijn 
algemeenheid. Resultaten zijn niet van belang. 

 

ORANJE VOORJAARSCOMPETITIE (kinderen ±8 tot ± 10 jaar)  

 

• Speeldata: zondagen 28 maart, 5 april (2de paasdag), 11, 18,25 april, 24 mei (2e pinkterdag), 
30 mei, 6 en 13 juni 

• Voor alle kinderen die in de trainingen ook met de oranje bal tennissen. (±8 tm 10 jaar, 

dispensatie voor jongere en/of oudere kinderen is mogelijk) 

• Lewabo deelt de kinderen in in teams 

• Oranje speelt op een ¾ baan. Er worden enkels en dubbels gespeeld 

• Start speeldag is tussen 8.30 en 12.00 uur, dit wordt bepaald door de thuisspelende partij. 
Totale speelduur van de dag is ca. 2 tot maximaal 2,5 uur.  

• De kinderen leren in de trainingen hoe een wedstrijdje gaat en hoe de puntentelling gaat. 

• Er worden alleen partijresultaten bijgehouden zoals winnaar of verliezer, geen standen.  

• Kinderen in deze leeftijd moeten worden gestimuleerd om te tennissen en te bewegen in zijn 
algemeenheid. Resultaten zijn nog niet van belang. 
 
 

GROENE VOORJAARSCOMPETITIE (kinderen ±10 tot ± 12 jaar) 

• Speeldata: zondagen  11, 18, 25 april, 2, 16 en 30 mei, 6 juni.  
• Voor alle kinderen die in de trainingen ook met de groene bal tennissen  (±10 tm 12 

jaar, dispensatie mogelijk voor kinderen die maximaal 1 jaar jonger zijn dan de minimumleeftijd 

of 1 jaar ouder zijn dan de maximumleeftijd) 
• Lewabo deelt de kinderen in, in teams. Jongens en meisjes spelen door elkaar.  
• Er worden per competitiewedstrijd 4 enkelspelen gespeeld en 2 dubbels.  
• Er wordt gespeeld met groene ballen. Groen speelt op een hele baan.  
• Het aanvangstijdstip is variabel tussen 8.30 -12.00 uur, dit wordt bepaald door de 

thuisspelende partij. 

• Er worden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games 
De kinderen weten zelf ook hoe de telling werkt, hier wordt in de trainingen aandacht aan besteed.  
 

 
JUNIOREN COMPETITIE 
 

• Speeldata zijn: Speeldata: zondagen  11, 18, 25 april, 2, 16 en 30 mei, 6 juni.  

• Inschrijfmogelijkheden:  

• Junioren 11 tm 14 jr;  

• Junioren 13 tm 17 jr.  
Voor de KNLTB Junioren competitie geldt dat er per speeldag één speler mag meedoen die maximaal 1 jaar jonger is dan de 

minimumleeftijd en één speler die 1 jaar ouder is dan de maximumleeftijd 

https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/jeugd/kia-tenniskids-competitie/
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/jeugd/knltb-junioren-competitie/


 

• Junioren 11 t/m 14 jaar 

o Sets tot 4 

o Jongens en meiden spelen door elkaar, en met en tegen elkaar 

• Junioren 13 t/m 17 jaar 

o Sets tot 6 

Per categorie zijn er diverse klassen. In overleg met de trainer zullen we de teams samenstellen en 

in de juiste klasse indelen.   

 

Klik <hier> voor de link naar internet voor alles over de junioren competitie 

 
Begeleiding  

Het is noodzakelijk dat voor ieder team een ouder/verzorger is die het team gaat 

begeleiden.  

Als begeleider maak je een schema welke ouder welke speeldag rijdt en begeleidt. Alle 

ouders moeten dus een keer helpen. De begeleider ontvangt van Lewabo de 

telefoonnummers en maakt een rij-en begeleidschema. 

 

 Inschrijven  

Wij nodigen je uit om je online in te schrijven voor één van de genoemde 

tenniscompetities.   

Voor álle niveaus en álle leeftijden is er de mogelijkheid om deel te nemen. Op basis van 

de inschrijvingen wordt, in overleg met de trainer een goede indeling gemaakt.   

Schrijf je in vóór 31 december a.s.! 

 

Alle kinderen die lessen volgen in de tennishal bij Lewabo dienen zich als lid 

aan te melden bij LEWABO (dit kan via de website www.lewabo.nl), je krijgt 

dan een knltb-bondsnummer. Zonder dit bondsnummer kun je geen competitie 

spelen!!.    

  

 Vragen ?  

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met Kim van den Hurk .  

(appen of bellen 06-17450929 (graag na 18.00uur), e-mail : jeugdcommissie@lewabo.nl  

 

Korte uitleg alle jeugdcompetities? klik op de afbeelding hieronder... 

 

 

https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/jeugd/knltb-junioren-competitie/
https://www.lewabo.nl/form/inschrijven_2021_jeugd_2
https://image.m.knltb.nl/lib/fe39157075640475751277/m/4/5a57218a-5df2-4dbb-a558-7a5f669e3513.pdf?utm_source=knltb_sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=ES_Tenniskids+Update+27+november+2020_27112020&utm_content=Button+%7c+jeugdaanbod

