
Tenniskids 
Jeugdcompetitie 2021

OTV



OTV competitie 
  
-Jeugdcommissie Manon Wijnhout 
-Competitie: rood, oranje, groen, geel 

Competitie: 
3 rode competitieteams  
thuiswedstrijden o.l.v. hoofdtrainer 
Allard Lagerweij  
  



Speeldata

  Rood
Speelronde 1 13 juni
Speelronde 2 20 juni
Speelronde 3 27 juni
Speelronde 4 4 juli
Speelronde 5 11 juli



Tenniskids competitie staat 
voor: 

• plezier en gezelligheid!! 
• spelend leren 
• aanleren van basistechniek 
• op aangepast veld, met aangepaste 

ballen 
• sportief gedrag, respect, waardering 
• teamgevoel



Tenniskids speelveldjes



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



Teamcaptain Rood (1)

- Taken voorafgaand aan competitiedag  
- Ouders inlichten uit je team over speeldata 
- 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  

- Groepsapp voor teamcaptains door 
jeugdcommissie samengesteld



Teamcaptain Rood (2)

- Taken voorafgaand aan competitiedag  
- Bij slecht weer krijgt teamcaptain afmelding in 

app groep teamcaptains  
- Teamcaptain belt tegenstander af bij 

thuiswedstrijd (vermeld op MijnKnltb)



Teamcaptain rood (3)

- Bij thuiswedstrijd: uitzetten van de banen 
samen met de trainer(s) 

- Ontvangen van bezoekende teams 
- Ouders en/of kinderen aanspreken op onsportief 

gedrag 
- Verantwoordelijk voor tijdig beginnen en niet 

uitlopen



OTV en Corona 

- Kleedkamers en douches open 
- Bidon buiten vullen 
- Stoelen niet verplaatsen 
- Op terras zitten max 50 
- Geen bezoekers toegestaan; alleen 

zittend op het terras



Hulp gevraagd 

Wil je bijdragen aan jeugdactiviteiten, 
meld je dan bij jeugdcommissie@otv-
oosterbeek.nl 

 Je bent van harte welkom!



Vragen?


