
Help, Tenniscompetitie!

Alles wat je moet weten voor een geslaagde competitie!



Jeugdcommissie WLTV

u Paul Govers (voorzitter) – “senior” zonen

u Geert-Jan Nillesen – “senior” zonen

u Wilfred van Pelt – zoon in Junioren 13 t/m 17

u Marieke van Grootel-Rensen – zoon & dochter in Junioren 11 t/m 14

u Michiel den Haan – zoon in Groen, dochter in Oranje

u Iris Mathijssen (Trainster)

u Stefan Hendrikse (Trainer)

u Ondersteunen van en klankborden met de train(st)ers (Jeugd Clubkampioenschappen, 
laddercompetitie/wintermasters etc.)

u Organiseren van de jeugdcompetities (voorjaar & najaar)



Waarom Competitie?

u Onderdeel van het 
JeugdTotaalPakket
– competitie maakt 
dat kinderen beter 
leren tennissen en 
ook tennis leuk 
(blijven) vinden

u Vergelijkbaar met 
voetbal, hockey 
etc.

u 17 teams, 110 
kinderen voor 
WLTV in de 
voorjaar 2023 
competitie

Senioren Zondag - WAALRE 1
(5e klasse) (afd. 9)

Jongens 13 t/m 17 - WAALRE 1
(1e klasse) (afd. 18)

Jongens 13 t/m 17 - WAALRE 2
(3e klasse) (afd. 24)

Junioren 11 t/m 14 - WAALRE 1
(1e klasse) (afd. 20)

Junioren 11 t/m 14 - WAALRE 2
(2e klasse) (afd. 32)

Floris van Lieshout Bram Beckers Sam Klinkhamer Itay Siany Femke van Grootel
Tijn van Gogh Coen van Diesen Guus Wertenbroek Julian Cornelissen Famke van der Horst
Thomas Yordanov Luc Verdonschot Viggo Ritzen Thijmen Van Grootel Sten Engelen
Stefan Hendrikse Rick Verdonschot Beuk Rooijakkers Maarten Van Lieshout Maud van der Horst
Idde van Pelt Claire van den Biggelaar Mathijs Rops-Cornelis Bryn Antonis Rens Vermeulen

Yishay Pastoor Lieva van Montfort Dries van Hal Lauriene Brink

Groen Hfd Klasse - WAALRE 1 (afd. 2) Groen 1 - WAALRE 2 (afd. 42) Groen 1 - WAALRE 3 (afd. 40) Groen 1 - WAALRE 4 (afd. 51) Groen 2 - Waalre 5 (afd. 83)
Simeon Bronkhorst Isa Leijten Lasse Valckenborg Alexander Timmer Doris Stelt
Guus Croes Ruby Lutz Julian Palero Giovanni Andricciola Annemijn de Ruiter
Frits Den Haan Luuk van den Berk Joris Beckers Jan Riedstra Roxana Batterink
Leonard Heuser Daan van Kemenade Felipe Smak Gregoor Jip Dekkers Veerle Julicher
Bram Croes Luuk Geurden Manu Delanoy Jesse Ellérie Nine Baggen

Levi Osenga Gabriele de Laat Tijl van der Werf

Oranje 1 - WAALRE 1 (afd. 43 & 149) Oranje 1 - WAALRE 2 (afd. 42 & 182) Oranje 2 - WAALRE 1 (afd. 77 & 266) Oranje 2 - WAALRE 2 (afd. 81 & 263)
Tycho Timmer Jesse Didden Jana Cox Abby Van Alem
Matthijs van Gerwen Sep De Lepper Madelief Baggen Thomas van Zandvoort
Guus Verhoeven Niels Vermeulen Noor Den Haan Olivier van den Berk
Abel van Kleef- Schenk Vigo Bos Phileine Julicher Teun Leijten
Joep Brans Sim Lathouwers Reza Bronkhorst Lars Van Meer
Ties Hermans Matthijs Wielage Elise Wehrens Mees van den Heuvel 
Julian Kwame Williams Joep Weteling Mara Cox Evie Coenen
Raf van Daal Joris Serrarens Eugena Phoon Nick Kroonen

Luuk Dortmans Leah Planjer Amélie de Ruiter
Mirthe Hendrikx

Rood 1 - WAALRE 1 (afd. 27 & 82) Rood 2 - WAALRE 1 (afd. 23 & 79) Rood 2 - WAALRE 2 (afd. 24 & 86)
Ivan Kosilov Hugo de Jong Meijs Ossel
Varvara Vorona Willem Julicher Katie May Roche
Merel Steinmeier Loet de Kruijf Brutus Stelt
Suze Verhulst Nathan Rijlaarsdam Wouter van Diesen
Lina Yalmaz Yohan Palero Ralph Van den Heuvel
Eric Galkin Mees Fraats

Jip van den Broek



Jeugdcompetitie Tennis
u Verschillende leeftijdscategorieën (“kleuren”)

u Rood (t/m 8 jaar) – jongens en meisjes door elkaar

u Oranje (8 t/m 10 jaar) – jongens en meisjes door elkaar

u Groen (10 t/m 12 jaar) – jongens en meisjes door elkaar

u Junioren 11 t/m 14 jaar (“Geel”) – jongens en meisjes door elkaar

u Junioren 13 t/m 17 jaar (“Geel”) – aparte klassen voor jongens, meisjes en gemengd

u Verschillende niveaus

u Rood, Oranje en Groen op 2 niveaus (1 voor sterker/gevorderden, 2 voor beginners/minder gevorderd)

u Junioren in verschillende klassen (4e klasse t/m Hoofdklasse)

u Maar vooral ook: Verschil in de type bal, grootte van het veld en de puntentelling, zie 
volgende slides

u Train(st)ers delen samen met de JC de spelers in in de juiste kleur en niveau

Alles met de bedoeling om de jeugd makkelijker (dus leuker) te laten tennissen



Kenmerken Rood & Oranje

ROOD ORANJE

Bal Zeer zacht & groot zacht

Veld kwartveld Driekwartveld

Teams 1-6 spelers 2-6 spelers

Spelvorm Enkelspel / 2 teams 
(verenigingen door elkaar)

Enkel- en/of dubbelspel / 
“computerschema”

Puntentelling Normale telling 1, 2, 3 15-30-40, Beslissend puntsysteem (BPS)

Wanneer wedstrijd 
gewonnen?

7 punten (geen twee punten 
verschil), serveren om-en-om

Op tijd (15-20 minuten); meeste games 
wint. Bij gelijke games stand: meeste 
punten in laatste game wint.

Winnaar per ronde 1 van de 2 teams Vereniging met de meeste 
punten/wedstrijden gewonnen

Speeltijd ± 1 uur 2 – 2,5 uur

Competitie winnaar Nee (wel deelname registratie) Nee (wel brons-zilver-goud classificatie 
aan het einde)



Rood en Oranje competitie, hoe werkt dat?

u Speeldagen, plaats en tijd: Via MijnKNLTB.toernooi.nl
u Ga in Competitie naar 2023, dan KNLTB voorjaar Rode & Oranje 

competitie 2023
u Ga naar tab Clubs en zoek op Waalre

u Ga naar tab Teams en selecteer je team volgens de rondgestuurde 
indeling

u Zorg dat je op tijd bent! Tenminste 10 minuten van te voren 
aanwezig.

u Meld je aan bij de organisatie en volg verder daar de instructies
u Exact programma, schema’s etc. worden door de organisatie bepaald 

en kan per vereniging anders zijn.

u Lekker tennissen!

http://www.mijnknltb.nl/


Ouderparticipatie Rood & Oranje

u 1 aanspreekpunt per team nodig!
u Doorgeven aan host vereniging hoeveel mensen er van Waalre die ochtend 

komen; dit om onnodig wachten te voorkomen.
u Bij meer dan 6 mensen in het team (officiële maximale grootte), een 

roulatieschema maken (welke spelers spelen welke dagen). Geldt dit jaar 
(voorjaar 2023) voor de Oranje teams.

u Aanspreekpunt voor JC, in geval van bijv. uitval van wedstrijden vanwege het 
weer; lid van de coaches app.

u Meehelpen met opruimen

u Kinderen zoveel mogelijk zelf laten tellen/zo weinig mogelijk mee 
bemoeien
u Rustig met aanmoedigen (anders dan voetbal)



Alles op een rijtje… 
ROOD ORANJE GROEN

Bal Zeer zacht & groter zacht Medium hard

Veld kwartveld Driekwartveld Volledig veld

Teams 1-6 spelers 2-6 spelers Min. 4 spelers

Spelvorm Enkel / kwartveld / 2 teams 
(verenigingen door elkaar)

Enkel en/of dubbel / driekwartveld / 
“computerschema”

4 x enkel, 2 x dubbel / heel veld

Puntentelling Normale telling 1, 2, 3 15-30-40, Beslissend puntsysteem (BPS) 15-30-40, Beslissend puntsysteem (BPS)

Wanneer wedstrijd 
gewonnen? Als eerste:

7 punten (geen twee punten 
verschil), serveren om-en-om

Op tijd (15-20 minuten); meeste games 
wint. Bij gelijke games stand: meeste 
punten in laatste game wint.

2 gewonnen verkorte sets van 4 games, bij 4-4 
tiebreak tot 7 punten (en 2 punten verschil). Bij 1-1 
in sets, tiebreak tot 7 (en 2 punten verschil)

Winnaar per ronde 1 van de 2 teams Vereniging met de meeste 
punten/wedstrijden gewonnen

Meeste wedstrijden gewonnen (gelijk 3-3 is 
mogelijk)

Speeltijd ± 1 uur 2 – 2,5 uur ± 3 uur

Competitie winnaar Nee (wel deelname 
registratie)

Nee (wel brons-zilver-goud classificatie 
aan het einde)

Ja, team met meeste punten van de competitie 
(ranglijst)

Uitslagen invoeren Door JC (van host vereniging) Door JC (van host vereniging) Door team coach (JC helpt)

Eten & drinken Door JC (van host vereniging) Door JC (van host vereniging) Door thuisspelend team!

• Junioren 11 t/m 14: Als Groen, maar met normale gele tennisbal en tiebreak tot 10 punten (en 2 punten verschil) bij 1-1 in sets
• Junioren 13 t/m 17: Senioren regels, dus geen BPS en sets tot 6 games + wedstrijdtiebreak tot 10 punten

“echte” competitie



Hoe werkt een competitiedag?
u OP TIJD ZIJN: Opzoeken tijd en plaats via mijnKNLTB.toernooi.nl (check altijd nog de avond van te 

voren voor eventuele wijzigingen)

u Normaal gesproken 10-15 minuten van te voren aanwezig

u INDELING MAKEN: Wie speelt tegen wie?

u Rood/Oranje: door JC (en de computer)

u Groen & Junioren: door Team coach (bij Groen: helemaal vrij / bij Junioren: op basis van speelsterkte) – via KNLTB ClubApp –
Opstelling

u TENNISSEN à Plezier hebben!

u ETEN & DRINKEN: Samen met de tegenstanders

u Rood/Oranje: Ranja & koek/fruit – door JC

u Groen & Junioren: Tussendoortje (koek/fruit) + kleine lunch/afsluiting (broodje knakworst/kaas) – door Team

u Zelf in te vullen (hoeft niet te gek); niet verplicht, maar 99% van de teams doen dit

u Voor WLTV: 1 consumptie per begeleider en speler van de vereniging, zetten op rekening JC

u AFSCHEID NEMEN
u Uitslagen invoeren of controleren in KNLTB ClubApp door Team coach



Mijn KNLTB website & Clubapp

u Wedstrijden, plaatsen en tijden zijn te vinden via MijnKNLTB.toernooi.nl 
website (alle competities) en KNLTB ClubApp (alleen Groen & Junioren)

u KNLTB website, zie stappenplan

u Rood/Oranje

u Groen/Junioren

u KNLTB ClubApp te vinden via Appstore

u Inloggen via lidnummer en code gekregen bij inschrijving (contacteer 
ledenadministratie@wltv.nl voor vragen of bij code kwijt)

u Zet je team als favoriet (sterretje aanklikken) via tab Spelen – Clubteams –
Voorjaar 2022

https://www.tennis.nl/media/sg2j3zyp/handleiding-uitslagen-bekijken-rood-en-oranje-voor-ouders.pdf?utm_source=knltb_sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=ES_Tenniskids+nieuwsbrief+7+maart+2022_732022&utm_content=Stappenplan+Rode+en+Oranje+competitie
https://www.tennis.nl/media/fofajldq/handleiding-uitslagen-bekijken.pdf?utm_source=knltb_sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=ES_Tenniskids+nieuwsbrief+7+maart+2022_732022&utm_content=Tekstlink+%7c+Groene+competitie
mailto:ledenadministratie@wltv.nl


Communicatie

1. Training gerelateerde informatie

2. Competitie gerelateerde informatie

u Gaat een wedstrijd door als het regent?

u Ik heb een invaller nodig

We hebben dus 1 aanspreekpunt/coach per team nodig!

Team apps Coaches app 



Wat wordt er van de ouders verwacht?
u Aanspreekpunt/coach per team nodig (communicatie JC à team).

u Inventariseren spelers per competitieronde

u Doorgeven bij host Rood & Oranje op de ochtend zelf (zodat men niet onnodig moet wachten) of als er 
niemand komt, een paar dagen van te voren

u Voor Groen & Junioren: bij te weinig spelers, invallers proberen te zoeken (via Coach App) en 
wanneer niet te vinden, tegenstander benaderen en wedstrijd verzetten.

u Wedstrijden mogen verzet worden tot uiterlijk voor de laatste wedstrijd – inhaaldagen zijn in principe alleen voor 
wedstrijden gestaakt door de regen

u Een Groen/Junioren competitieronde kan niet zomaar worden afgelast/niet worden gespeeld (boete KNLTB)

u Schema maken voor rijden (indien gewenst) en (voor Groen & Junioren) schema maken voor 
aanwezigheid en eten & drinken (meestal om de beurt)

u Uitslagen invoeren (of doorgeven aan JC)

u Meehelpen met opruimen

u Kinderen zoveel mogelijk zelf laten tellen/zo weinig mogelijk mee bemoeien
u Rustig met aanmoedigen (anders dan voetbal)



Interesse om verder mee te helpen?

u Hulp tijdens activiteiten

u JC lid! We hebben vers 
bloed nodig, vooral van de 
Rode & Oranje teams


