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Informatieboekje Kia Tenniskids 
Competitie najaar 2020 

 
 
 
 
 

 
TV HOLY          
Willem de Zwijgerlaan 220 
3136 AX Vlaardingen 
Telefoon: (010) 4741754 
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Welkom van de Jeugdcommissie, 
 
 
Leuk dat uw kind meespeelt met de Kia tenniskids competitie.  
 
We kunnen ons goed voorstellen dat u wilt weten hoe het allemaal werkt, wat van uw kind 
en uzelf verwacht wordt. Vandaar dat wij dit informatie boekje hebben gemaakt. Ook als dit 
niet de eerste keer is dat u dit meemaakt, vragen wij u toch dit even door te bladeren en stil 
te staan bij de aspecten die belangrijk zijn voor uw kind. Als alles lekker loopt is dat veel 
leuker voor u, uw kind en ons als coördinatoren van Tenniskids op TV Holy. 
 
Wij wensen uw kind en u veel plezier!   
 
 
 
 
 
 

1. Wat is Tenniskids? 
 
Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen tot en met 12 jaar. Op een uitdagende manier leren 
kinderen de sport te spelen en versterken ze hun fysieke en sociale vaardigheden. Plezier en samenspel; daar 
draait het om bij Tenniskids.  
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2. Algemene regels 
 

• Er zijn ten alle tijde twee mensen van TV Holy bij de Kia Tenniskids competitie aanwezig als 
begeleiders/coördinator (WT commissie). 

• De twee begeleiders van de competitie zijn minstens 15 minuten voor aanvang aanwezig 

• Het is bij tennis een gewoonte dat de ouders van het thuisteam koffie of thee aan de ouders van het 
uit team aanbieden. Er kan eventueel een gezamenlijke bon gemaakt worden. 

• Er is een ouder die de ouder van de dag is van het thuisteam. Deze zorgt voor iets (gezond) lekkers 
voor beide teams. 

• Er wordt op een leuke manier met elkaar om gegaan. 

• De kinderen spelen de wedstrijd, ouders houden zich daarom er zo veel mogelijk buiten. 

• Slecht weer? In principe komen teams naar de gast-vereniging om daar afspraken te maken over 
doorspelen dan wel inhalen. Bij uitzondering kan contact opgenomen worden met de competitieleider 
van de gast-verenging (het telefoon nr. staat op de KNLTB-site). Bij wegblijven zonder vooraf duidelijke 
afspraak met competitieleider geeft de KNLTB forse boetes. Inhaaldagen zijn alleen voor inhalen 
wegens afgelasting door slecht weer. 

• Bij vragen even contact opnemen met onze competitieleider, Bianca Mak (jeugdcom@tvholy.nl of 
          06-41484332) 

 
 

  

mailto:jeugdcom@tvholy.nl
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Rood 

In Tenniskids Rood maken kinderen t/m 8 jaar verder kennis met het tennisspel. Ze leren de 
basisvaardigheden op het gebied van bewegen en coördinatie. Kinderen van 8 jaar kunnen in 
rood of oranje spelen, de trainer adviseert of een kind qua niveau eerder of langer in een 
kleur speelt. Kinderen die tennissen in rood maken kennis met leuke activiteiten en spelen 
korte wedstrijden in de Tenniskids competitie: de Rode competitie. Daarnaast kunnen zij 
meedoen aan korte toernooitjes, vaak van een dag of dagdeel. Er wordt in rood gespeeld 
met een zachte rode bal op een minibaan (6x12 meter). Het racket is tussen de 43 en 58 cm. 
 

 

 
 
 Rode en Oranje Bal competitie 
 
Voorbereiding 
De kinderen en ouders van de rode bal zijn om 08.30 uur aanwezig. De wedstrijden beginnen om 08.45 uur. 
De dag voor de rode bal duurt tot ongeveer 11.00 
De competitieleiders van de dag zijn om 8.00 uur aanwezig. Deze extra 15 minuten kunnen zij met hulp van 
aanwezige begeleiders gebruiken om alles klaar te zetten.  

 
Verloop van de dag 
Als alles klaar staat, komen om 8.30 uur de kinderen met de ouders. De ouders en kinderen worden 
opgevangen door een gastheer/vrouw van TV Holy. Alle kinderen die er zijn melden zich bij de competitieleider 
die achter de laptop/tablet zit. Wanneer alle kinderen zijn aangemeld worden de kinderen in twee 
verschillende groepen verdeeld. Het maakt bij de rode bal niet uit of ze van dezelfde club zijn. Het makkelijkst is 
als deze verschillende twee groepen twee verschillende kleuren krijgen, bijvoorbeeld paars en groen. De twee 
verschillende teams krijgen ook een bak.  
Als dit is gebeurd moet de competitieleider de wedstrijdjes indelen. De wedstrijdjes zijn singels. Voor elk 
gewonnen punt doet het kind een knijper op het net De wedstrijdjes gaan door tot een van de kinderen 7 
knijpers op het hek heeft staan. De kinderen geven door aan de competitieleider welke kleur er heeft 
gewonnen.  
De hele dag duurt zo`n 2 uur.  
 
Los een pauze in tussendoor. Voor het eten moeten de ouders zelf zorgen; TV Holy zorgt voor de 2 a 3 kannen 
limonade voor de kinderen. Na afloop krijgen alle kids een ijsje of zakje chips naar keuze. 

 
Kijk voor actuele informatie over de wedstrijden op www.tenniskids/toernooi.nl 
 

 
 

https://tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/kia-tenniskids-competitie/
https://tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/toernooitjes-open-toernooien/
http://www.tenniskids/toernooi.nl
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Hoe werkt het (van KNLTB site)? 
• Een team bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers.  Jongens en meisjes spelen door elkaar. 

• Kinderen kunnen spelen in rood 1 (R1, gevorderden) of rood 2 (R2, beginners). Alle kinderen in het 
team hebben dezelfde speelsterkte. 

• In de World Tour Rood wordt met rode ballen gespeeld. De vereniging zorgt voor aanwezigheid van 
minimaal 1 bal per baantje en maakt voor aanvang de baantjes klaar. De locatie waar gespeeld wordt 
rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen. 

• De totale speelduur van een competitie dag is ca. 1½ tot maximaal 2 uur.  

• Bij de indeling houden we rekening bij het samenbrengen van teams met in totaal maximaal ca. 24-26 
kinderen. Dit aantal past op maximaal 2 volledige tennisbanen waarop overdwars 8 veldjes kunnen 
worden gemaakt. Een kleinere groep kan ook op 1 tennisbaan waarop overdwars 4 veldjes kunnen 
worden gemaakt.  

• In de World Tour Rood worden alleen enkelpartijen gespeeld. Alle aanwezige kinderen worden in 2 
groepen verdeeld die door elkaar en tegen elkaar spelen. 

• De kinderen spelen korte partijtjes tot 7 punten (geen games). 7-6 is dus einde partij. Serveren gaat 
om de beurt, dit mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit). Als de eerste 
poging fout gaat, mag er nog een keer worden geserveerd. Bij de service geldt de enkelspelzijlijn als 
nieuwe servicelijn, in de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn. 

• Er worden in de rode competitie geen standen bijgehouden, wel vindt er een deelnameregistratie 
plaats. 

 
 
 
 
Speelschema Rood  
Kia Tenniskids Competitie 
 
Rood 2, Holy 1 
Afdeling 68 

Datum Uit of thuis Waar 

6 september uit VLTC  

13 september uit Tv laatjeskaai rotterdam 

20 september uit Slv schiedam 

27 september thuis TV Holy 

4 oktober uit TV laatjeskaai rotterdam 

 
Rood 2, Holy 2 
Afdeling 71 

Datum Uit of thuis Waar 

6 september uit pijnacker 

13 september uit Tv schiedam 

20 september uit LTC leeuwenburg 

27 september uit Tanthof delft 

4 oktober thuis TV Holy 
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Oranje 
In de volgende fase van Tenniskids wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling. De kinderen 
(8 t/m 10 jaar oud) leren nieuwe slagen en technieken die hen helpen om uiteindelijk te 
kunnen spelen op een grote baan. Er wordt gespeeld op een driekwartbaan (een volledige 
baan die in de lengte is ingekort tot 18 meter). Er wordt gespeeld met een bal die geschikt is 
voor het spelen op een driekwartbaan (zachter en lichter dan een gele tennisbal). Het racket 
is tussen de 56 en 63,5 cm. De wedstrijden worden steeds langer en in deze fase kunnen 
kinderen deelnemen aan de Tenniskids competitie Oranje competitie. Ook kunnen kinderen 
in oranje meedoen aan toernooitjes, dit zijn meestal eendaagse toernooitjes. 

 

 
 
Voorbereiding 
De ouders en de kinderen moeten om 08:30  uur aanwezig zijn en worden opgevangen door TV Holy 
gastheer/vrouw. Degene die de dag draaien (TV Holy competitieleider(s)) zijn om 8:00 aanwezig, zodat ze de 
tijd hebben om samen met de aanwezige begeleiders alles klaar te zetten. 
Om 8:30 uur wordt er een warming-up gegeven op de baan met de kinderen. Terwijl de ene begeleider de 
warming-up geeft, genereert de competitieleider de wedstrijden op de laptop. Om 8.45 uur beginnen we met 
de wedstrijden.  
 
Ouders zorgen zelf voor het eten en TV Holy zorgt voor 2 á 3 kannen limonadesiroop. Na afloop krijgen alle kids 
een ijsje of zakje chips naar keuze. 

 
Kijk voor actuele informatie over de wedstrijden op https://www.tvholy.nl/competitie/tenniskids/ 
 

Puntentelling 
Een wedstrijd is door een team gewonnen als ze vier games hebben. Is er een 3-3 stand in games, dan wordt 
het duel beslist met een zevende game en dus niet met een tiebreak. En is er in de game een gelijke stand van 
40-40, dan wordt het Beslissend Punt Systeem gehanteerd en volgt dus direct een winnend punt. Daarbij 
bepaalt de ontvanger vanaf welke kant de serveerder het punt moet spelen. 

 
 
Alle informatie over de World Tour Oranje (van KNLTB-site). 

• Een ploeg bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar. 

• Er kan worden ingeschreven voor oranje 1 (O1, de beteren) of oranje 2 (O2). Alle kinderen binnen de 
ploeg dienen dezelfde jeugdspeelsterkte te hebben. 

• Oranje speelt op een ¾ baan, de achterlijn ligt halverwege de servicelijn en baseline. De dubbels 
spelen in het dubbelveld, dus incl. de tramrails. 

https://tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/kia-tenniskids-competitie/
https://tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/toernooitjes-open-toernooien/
https://www.tvholy.nl/competitie/tenniskids/
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• Er worden enkels en dubbels gespeeld, waarbij de dubbelpartner zoveel mogelijk van de eigen 
vereniging is. De dubbels worden ‘ad random’ door een computerprogramma (Tenniskids planner) 
samengesteld.  

• Er wordt met oranje ballen gespeeld. De hostvereniging zorgt voor aanwezigheid van 3 ballen per 
baan en maakt voor aanvang de oranje banen klaar. De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien 
mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de afdeling zijn ingedeeld. 

• Advies start speeldag is 8.30 uur, aanwezig 8.15 Totale speelduur van de dag is ca. 2½ tot maximaal 3 
uur. Indien de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan een later aanvangstijdstip gekozen 
worden (bijv. 12.00 uur). 

• Bij de indeling streven we ernaar meerdere ploegen bij elkaar te brengen met in totaal tussen de ca. 
18 - 24 kinderen. Dit aantal past op 3 tot 4 tennisbanen. Eventueel wordt er op een smalle oranje baan 
gespeeld (halve lengtebaan incl. tramrails), echter alleen bij gebrek aan voldoende banen. Naast de 
oranje baan van enkelspelzijlijn naar enkelspelzijlijn is het ook mogelijk van een smallere versie van de 
oranje baan gebruik te maken. De zijlijnen van deze baan liggen dan zo’n 80 cm binnen de 
enkelspelzijlijnen van de volledige baan. 

• Vanaf 2018 spelen de kinderen om 4 gewonnen games en wordt het Beslissend Punt Systeem (BPS) 
toegepast bij een 40-40 stand. Bij een 3-3 stand in games wordt een beslissende game gespeeld (geen 
tiebreak). Serveren mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e 
servicebeurt als de 1e poging fout gaat. 

• Bij een oneven gamestand wordt er gewisseld van speelhelft. 

• Er worden alleen partijresultaten bijgehouden zoals winnaar of verliezer, bijv. Pietje wint, Jantje 
verliest. Iedere speeldag wordt een ploeg binnen de afdeling dagwinnaar. 

 
 
Oranje 2, holy 1 
Afdeling 123 

Datum Uit of thuis Waar 

6 september uit VLTC  

13 september thuis TV holy 

20 september uit Tv laaitjeskaai rotterdam 

27 september uit SLV 

4 oktober thuis TV Holy 

 

 
 
Oranje 2, holy 2 
Afdeling 124 

Datum Uit of thuis Waar 

6 september uit Bequick maassluis 

13 september uit Tv commandeur maasland 

20 september thuis Tv holy 

27 september uit TV schiedam 

4 oktober uit LTC naaldwijk 
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Groen 
Dit is de laatste fase in de voorbereiding op ‘hele baan’ tennis. De kinderen zijn 10 t/m 12 
jaar oud. Kinderen in deze leeftijd zijn groter en in staat om de hele baan te bestrijken. Er 
wordt dan ook op een 'hele baan'getennist. Bij de dubbels wordt er gespeeld in het 
dubbelveld, dus inclusief de tramrails. Technieken, tactieken en atletisch vaardigheden 
worden in deze fase verder ontwikkeld. De wedstrijden worden weer wat langer en het 
wedstrijden spelen speelt een steeds belangrijkere rol. De Tenniskids competitie die bij deze 
fase hoort is de Groene competitie. De groene toernooitjes die worden georganiseerd zijn 
vaak over meerdere dagen verspreid zijn. Tevens zijn groene toernooitjes soms gekoppeld 
aan een open jeugdtoernooi. Er wordt in groen gespeeld met een langzame groene bal die 
geschikt is voor tennis op een hele baan en met een racket dat tussen de 63,5 en 66 cm lang 
is. 

 

 
 
De groene bal speelt iedere zondag. Ze spelen of uit of thuis. Wegens drukte op onze banen beginnen we thuis 
om 8:30. 
De kinderen van de groene bal hebben twee tot soms vier banen tot hun beschikking. De ballen en de 
wedstrijdformulieren heeft het team zelf. Het thuispartij zorgt zelf voor wat te eten. 
 
Het is gebruik dat de ontvangende vereniging tenminste een koffie/thee aanbied aan de ouders van teams. TV 
Holy geeft 2 gratis koffie of thee per team.  
 
De kinderen krijgen limonade van TV Holy in de pauze. De ouders nemen een gezonde snack mee voor alle 
kinderen. Na afloop krijgen de kids een ijsje of zakje chips. 
De competitieleider van die dag hoeft niks te doen of te verzorgen. Wel is de begeleider een aanspreekpunt 
voor eventuele vragen dan wel problemen..  
 
De scores moeten worden ingevoerd op de site van de knltb. De teamcaptain moet inloggen op de site  
( www.mijnknltb.nl). Je kunt pas inloggen als je een account hebt aangemaakt met je lidnummer.  
Je zoekt het team op, waarmee je speelt. De namen en de scores kunnen worden ingevoerd op de site. Voordat 
de tegenstander vertrekt moet hij acoord geven over de gespeelde wedstrijden. 
 
 
 

 
 
 
 

https://tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/kia-tenniskids-competitie/
https://tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/toernooitjes-open-toernooien/
file:///C:/Users/LittlePeople/Dropbox/Jeugdcommissie/world%20tour/voorjaarscompetitie%202019/(%20www.mijnknltb.nl
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Regels Groene competitie 

• Deze competitie wordt in één categorie gespeeld. Jongens en meisjes spelen door elkaar. 

• De ploeg bestaat bij inschrijving uit minimaal 4 personen en maximaal 6 personen. Zorg dat er 
voldoende invallers zijn, zodat uitval of verhindering van spelers kan worden opgevangen. 

• Er worden per competitiewedstrijd 4 enkelspelen gespeeld en 2 dubbels. 

• Er wordt gespeeld met groene ballen. 

• De Groene Competitie wordt gespeeld op een 'hele baan'. De dubbels spelen in het dubbelveld, dus 
inclusief de tramrails.  

• Er worden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games (start op 0-0) 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). Indien een beslissende 3e set moet worden gespeeld, wordt deze vervangen door een 
beslissende wedstrijdtiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten). 

• Het Beslissend Punt Systeem (bij 40-40 winnend punt) wordt toegepast. 

• Het aanvangstijdstip is variabel tussen 8.30 uur en 12.00 uur, tenzij door baancapaciteitsproblemen dit 
niet mogelijk is. In dit geval mogen wedstrijden uiterlijk om 15.00 uur aanvangen. 

• De ploegen dienen te worden begeleid door personen die op de hoogte zijn van de reglementen en de 
puntentelling. 

• De kinderen van groen moeten een geldige KNLTB pas bij zich hebben, anders kunnen wedstrijden niet 
verwerkt worden. 

Ben je ouder en/of teambegeleider en heb je vragen over bijvoorbeeld invallen in een team of de organisatie 
van de Groene competitie? Check de veelgestelde vragen of stuur een mail naar tenniskids@knltb.nl. 

 
 
 
 
 

Teams 
 

5. Nadere informatie 
Kijk voor actuele informatie over de wedstrijden op https://www.tvholy.nl/competitie/tenniskids/ 
 
Voor vragen:  

- Competitieleider Tenniskids:, Jeugdcom@tvholy.nl,  
- Jeugdcommissie: jeugdcom@tvholy.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://centrecourt.nl/themas/tenniskids/functionaris-tenniskids/veelgestelde-vragen/
mailto:tenniskids@knltb.nl
https://www.tvholy.nl/competitie/tenniskids/
mailto:Jeugdcom@tvholy.nl
mailto:jeugdcom@tvholy.nl
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Worldtour 2020 najaar

Team Voornaam Achternaam J/M e-mail Mobiel

Groen 2  -Holy 1 Makaay Geelen m wennepenstam1@live.nl 06-29388560

Groen 2 -Holy 1 Doris Collignon v charlot@ototol.nl 06-25333693

Groen 2- Holy 1 Sabina Barakzei v nasrinbalouch@gmail.com 06-33319511

Groen 2 -Holy 1 Kyano Williams m maryati12@hotmail.com 06-40341702

groen 2-holy 2 Julia vd made v famvdmade@upcmail.nl 06-37422925

groen 2-holy 2 Shayana panosian v panosian_s@hotmail.com 06-49371015

Groen 2- Holy 2 Larissa Riekwel v jolanda.r@hotmail.nl 06-43299673

Groen 2- Holy 2 Mazin awad v ahmedtahani@hotmail.com 06-26873554

Groen 2- Holy 2 Pien Wesseling v petrawesseling@gmail.com 06- 51233447

Groen 2- Holy 2 Eva oerlemans v joseevanderkooij@hotmail.com 06-53421892

Groen 2- Holy 2 Victoria Appiah v rnappiah40@hotmail.com 06-55948665

Oranje 2 - Holy 1 Tigo van venrooy m ellenbazen80@gmail.com 06-41486756

Oranje 2 - Holy 1 Nicky van swieten v marielle_vs@hotmail.com

Oranje 2 - Holy 1 Menno voogd m j.voogt13@kpnplanet.nl 06-57122024

Oranje 2 - Holy 1 Stijn van der berg m martine_stefan@hetnet.nl 06-10541281

Oranje 2 - Holy 1 Rogier van hemming m rogier@teleknowhow.nl 

Oranje 2 - Holy 1 Sibke kannekes m femkeo@hotmail.com 

Oranje 2 - Holy 1 Romy vd water v nathaliestruijs@hotmail.com 06-30733349

oranje 2- Holy 2 Sven de klerk jan-ker@hotmail.com 06-27771787

oranje2-Holy2 Lina Yassen ashraf.yassen@gmail.com 06-31756911

oranje 2- Holy 2 Nevra Mazlum mzlholding@live.nl

oranje 2- Holy 3 Siep de jong

oranje 2- Holy 3 Keet Meersman arnemeerman@hotmail.com

Rood 2 - Holy 1 Dani habets m rodyhabets@gmail.com 06-43472844

Rood 2 - Holy 1 Milan van eersel m

Rood 2 - Holy 1 Jayden baanvinger m michellebaanvinger@gmail.com 06-52035563

Rood 2 - Holy 1 Amna neslanovic v sneslanovic@yahoo.com 06-36468646

Rood 2 - Holy 1 Trevor janek verbrugge m kate7@live.nl

rood 2 - Holy 2 Anouk van der Noord v sandra.trommel@live.nl

rood 2 holy 2 Roy van Horsigh m svanhorsigh@gmail.com

Rood 2- Holy 2 Kaan Kardemir m eda_goksu@hotmail.com


