
Tenniskids is hét KNLTB programma voor de jongste jeugd. De competitie voor deze jeugd noemen we 
WorldTour. Elke speeldag krijgt een naam uit de ATP prof-tour (Roland Garros, Wimbledon…).
https://www.centrecourt.nl/themas/tenniskids/

Wie is aanspreekpunt: de captain en die wordt ondersteund door ouders en de competitieleider

Opzet van deze competitie:
● Aantal speeldagen: 7 zondagen (zie speelschema verderop)
● Poultjes bestaan uit meestal 4 verenigingen. Elk van de 7 zondagen is er 1 van die verenigingen de 

‘host’ voor de hele poule.
● Per speeldag: een onbeperkt aantal wedstrijdjes, zoveel als de tijd toelaat.
● Uitslagen worden niet vastgelegd. Er wordt alleen vastgelegd wie er deelneemt.
● Een wedstrijdje: 2 kindjes spelen een tiebreak tegen elkaar. Een tiebreak is wie het eerst bij 7 punten 

is wint.
● Hoe werkt dat precies? Er wordt getost wie er mag beginnen met serveren. Daarna serveert na elke 

punt de ander. Tossen? Dat is een soort kop of munt met een tennisracket. 
https://www.youtube.com/watch?v=2BhFAsksInk
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Een speeldag ziet er alsvolgt uit;

1. Aankomst op het park
2. Als wij host zijn dan

maken de ouders de banen speelklaar, zetten (in overleg met Mickx) ranja klaar en ontvangen de 
gasten
bieden wij alle kinderen ranja aan en ouders koffie of thee (aangeboden door de club)

3. Kinderen zullen bij sommige verenigingen een gezamenlijke warming-up doen
4. Begin van de wedstrijdjes; een aantal kinderen gaat direct van start, de overige kinderen staan in 

twee rijtjes te wachten.
5. Wedstrijdjes worden gespeeld, wie het eerst 7 punten heeft, wint het wedstrijdje, geeft een hand en 

sluit achteraan in het rijtje aan
6. Na een tijdje wordt er pauze genomen. De kinderen wordt iets te drinken aangeboden en wellicht 

een snoepje (als wij host zijn dan wordt dat aangeboden door de club).
7. Vervolgens gaat een tweede speelronde van start
8. Na afloop wordt de kinderen ranja aangeboden en bij ons een broodje knakworst (aangeboden door 

de club)
9. Als we vertrekken zeggen we gedag

Aanwijzingen voor TK rood



De captain ontvangt van de vereniging allerlei informatie over de kinderen in het team.

Taken captain:
● Er moet voor de uitwedstrijden onderling een schema gemaakt worden wie rijdt. De captain zorgt 

voor een rouleer schema en stemt af met de ouders
● Organiseert samen met de competitieleider de wedstrijddag als wij host zijn
● Spreekt met ouders af of er nog extra actie wordt ondernomen voor opleuking (fruit/kaas,..)

Wat verwachten we van ouders bij thuiswedstrijden?
● Ouders blijven op het park om kinderen aan te moedigen en te helpen met de telling
● Als wij host zijn dan 

Helpen klaarzetten van materiaal op de tennisbaan
Zorgen er samen met Mick (onze uitbaatster) voor dat ranja klaarstaat en wordt ingeschonken
Uitdelen van snoepjes en klaarmaken broodjes knakworst.
Helpen om kinderen in het rijtje te laten staan als hun wedstrijdje klaar is
Helpen om kinderen die aan de beurt zijn op het vrije speelveld te krijgen
Helpen met opruimen van materiaal op de tennisbaan en lege bekertjes

● We hopen niet dat het gebeurt maar als er een verdrietig kind is dan wordt die opgevangen
● juichen en klappen
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Voorbeeld van een speeldag programma als wij host zijn;

 8:15 aankomst op het thuispark en klaarmaken tennisveldjes, drinken, snoepjes,...
 8:45 ontvangst gasten. Kinderen geven elkaar een handje
 9:00 captain verzamelt de kinderen en legt uit wat er die dag gaat gebeuren
 9:15 gezamenlijk iets drinken en uitdelen van een snoepje (aangeboden door de club)
          zoals eerder aangegeven kunnen ouders onderling afspreken om de dag uitgebreider op te leuken
 9:30 begin wedstrijdjes eerste ronde
10:15 pauze, kinderen wordt ranja aangeboden (aangeboden door de club)
10:30 begin wedstrijdjes tweede ronde
11:15 einde wedstrijden, kinderen wordt ranja aangeboden (aangeboden door de club) en broodjes

knakworst (aangeboden door de club)
12:00 als iedereen is uitgegeten dan nemen we afscheid. Alle thuis spelende kinderen geven alle gasten

een handje. Alle kinderen krijgen nog een snoepje (aangeboden door de club)

https://www.youtube.com/watch?v=ZpfkuLBcc9Y
https://www.youtube.com/watch?v=ZVMzWGe4TZM
https://www.youtube.com/watch?v=FoOkaxzVqd8
Niet voor iedereen weggelegd maar wel leuk; https://www.youtube.com/watch?v=vUQLwaRBj8Y
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Gedragsregels

De gezelligheid staat voorop. Daarom hebben we wat gedragsregels opgesteld. Het uitgangspunt is; “wij 
zijn een gezellige club en we gedragen ons sportief”.

● Samen maken we veel plezier.
● Punten van de tegenstander zijn ook mooi
● Ouders zijn geen coaches
● Rackets zijn om mee te tennissen
● Tellen doen we hardop
● Er wordt niet gevloekt
● Iedereen gedraagt zich sportief
● Voor aanvang van een wedstrijdje geven kinderen elkaar een hand, stellen zich aan elkaar voor en 

wensen elkaar een leuke wedstrijd.
● Na afloop dan een wedstrijd geven kinderen elkaar een hand; “Gefeliciteerd, goed gespeeld” of 

“Dank je voor de wedstrijd, goed gespeeld”.
● Als de gasten vertrekken dan zeggen we elkaar gedag
● We reizen samen naar uitwedstrijden



Aanwijzingen voor TK rood
Speelschema voorjaar 2018

Rood 1 afdeling 32 periode 1
18 maart om 8:45 aanwezig zijn bij Smash Bergen op Zoom
25 maart zijn wij gastheer voor alle teams en verwachten iedereen om 9:00
2 april om 9:00 aanwezig zijn bij TV Huijbergen

Vervolgens worden er nieuwe poules gemaakt

Rood 1 afdeling 148 periode 2
10 juni om 9.30 aanwezig zijn bij TV Vierhoeven in Roosendaal
17 juni zijn wij gastheer voor alle teams en verwachten ze om 9:00
24 juni om 9:00 aanwezig zijn bij TV Roosendaal
1 juli om 8:45 aanwezig zijn bij Smash Bergen op Zoom


