
OTV junioren competitie 

             Tennis is leuker als je wedstrijden speelt! 

 



Competitie OTV

- Jeugdcommissie Jeanet Roorda 
- Competitie: rood, oranje, groen, geel 
- Géén inhaaldagen, 5 speelrondes 

Competitie geel: 
• 4 competitieteams 11 t/m 14 jaar;  
• 5 teams 13 t/m 17 jaar



Speeldata

  Geel

Speelronde 1 13 juni

Speelronde 2 20 juni

Speelronde 3 27 juni

Speelronde 4 4 juli

Speelronde 5 11 juli



Spelregels 11 t/m 14
• Dag duurt ongeveer 3 uur 
• Per competitiewedstrijd 4 enkels gespeeld en 2 dubbels 
• Jongens en meisjes door elkaar 
• Er worden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games 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).  
• Bij 1-1 in sets speel je een beslissende wedstrijdtiebreak tot 7 

punten (met een verschil van 2 punten).



Spelregels 11 t/m 14 jaar 
• Tiebreak: speler die aan de beurt is begint rechts; tegenpartij 

daarna vanaf links en vervolgens rechts. Daarna serveert 
iedere speler voor 2 punten; na 6 punten wissel van speelhelft 

• Het Beslissend Punt Systeem (bij 40-40 winnend punt) wordt 
toegepast. De ontvanger bepaalt vanaf welke kant (rechts of 
links) de serveerder de bal in het spel moet brengen



Spelregels 13 t/m 17 
• Dag duurt ongeveer 4 à 5 uur 
• Per competitiewedstrijd 4 enkels gespeeld en 2 dubbels 
• Er worden 2 sets gespeeld om 6 gewonnen games met een 

verschil van 2 games (bijv. 6-4, 7-5). 
• Bij een gelijke stand van 6-6 in de set volgt een tiebreak tot 7 

punten (met een verschil van 2 punten). 



Spelregels 13 t/m 17 
• Bij enkel en dubbel speel je een beslissende wedstrijdtiebreak 

bij 1-1 in sets tot 10 punten (met een verschil van 2 punten);  
• Tiebreak: speler die aan de beurt is begint rechts; tegenpartij 

daarna vanaf links en vervolgens rechts. Daarna serveert 
iedere speler voor 2 punten; na 6 punten wissel van speelhelft 

• Bij 40-40 wordt voordeel/nadeel gespeeld



Teamcaptain geel: taken (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 



Teamcaptain geel: taken (2)
- Taken voorafgaand aan competitiedag  

- Bij slecht weer krijgt teamcaptain afmelding in app groep 
teamcaptains  

- Teamcaptain belt tegenstander af (vermeld op MijnKnltb) 
- Geen inhaaldag, inhalen voor 5e speelronde



Teamcaptain geel: taken (2) 
- Info over baanindeling ter plaats aanwezig bij host o.t.v. (JC)  
- Ontvangen van bezoekende teams 
- Bij twijfel over inval mogelijkheden: jeugdcommissie 
- Ouders en/of kinderen aanspreken op onsportief gedrag 
- Verantwoordelijk voor tijdig beginnen en niet uitlopen 
- Uitslagen invoeren online site MijnKnltb 
(check je account) 
- Bezoeken wedstrijden is niet toegestaan (coronamaatregel 
overheid)



OTV en Corona

- Kleedkamers en douches open 
- Bidon buiten vullen 
- Stoelen niet verplaatsen 
- Op terras zitten, max 50 
- Geen bezoekers toegestaan (alleen zittend op terras)



Hulp gevraagd

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

 Je bent van harte welkom!


