


 Even voorstellen:
◦ Carmen Kaan

◦ Tamara Klaassen

 Doel van deze bijeenkomst
-> Uitleg over jeugdcompetitie 2018 (aanleiding, 
opzet, spelregels en verwachtingen)



 Vroegtijdig stoppen met tennis

 Geen aansluiting vinden bij andere jeugd

 Wel trainen, weinig wedstrijden spelen

 Ledenbehoud

 Vandaar: alle jeugdleden faciliteren om 
meer te tennissen o.a. door competitie



 Wedstrijdelement leren beheersen

 4 vormen van jeugdcompetitie
◦ Rood Plezier staat voorop. Kennismaking met 

tellen. Fouten maken mag!

◦ Oranje: Tennis op ¾ baan

◦ Groen: Formelere vorm van competitie. Verplicht 
4 deelnemers. 

◦ Geel: reguliere tennisregels



 Worldtour data Voorjaar 2018 
(Rood/oranje) 
◦ Zondag 18 maart 2018 

◦ Zondag  25 maart 2018 

◦ Maandag 2 april 2018 

◦ Zondag 10 juni 2018

◦ Zondag 17 juni 2018

◦ Zondag 24 juni 2018

◦ Zondag 1 juli 2018 



 Zondag 8 april 2018 
 Zondag  15 april 2018 
 Zondag 22 april 2018 
 Zondag 6 mei 2018 
 Zondag 13 mei 2018
 Zondag 27 mei 2018
 Zondag 3 juni 2018


 Inhaaldagen:
 Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag)
 Maandag 21 mei (tweede Pinksterdag)
 Zondag 10 juni
 Zondag 17 juni 



 Veel regels bij de Tenniskidswedstrijden zijn 
hetzelfde als bij de senioren. Dit betekent:

◦ 2 x serveren tijdens een servicebeurt

◦ Onderhands serveren mag (rechtstreeks uit 
de hand, zonder stuit)

◦ De bal mag in de rally maar één keer stuiten 
en moet binnen de lijnen geslagen worden.

Belangrijk verschil in rood/groen/oranje: 
Jongens en meisjes spelen door elkaar!



 Kinderen t/m 7 jaar

 Minibaan

 Zachtere grotere (rode) bal

 De wedstrijd bestaat uit één tiebreak tot de 7. 
Wie het eerste 7 punten wint, heeft gewonnen 
(7-6 is einde partij).

 Serveren is om de beurt. Winnaar Toss begint.

 De enkelspelzijlijn geldt als servicelijn, in de rally 
geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn.

 Alleen enkels, nog geen dubbels.



 Kinderen 8 t/m 11 jaar
 Driekwartbaan
 Zachtere (oranje) bal
 De wedstrijd bestaat uit 4 gewonnen games. Bij 

een 3-3 stand in games wordt een beslissende 
game gespeeld (geen tiebreak). Bij een oneven 
gamestand wissel je van speelhelft.

 Start bij 0-0 of 2-2
 Beslissend Punt Systeem: bij 40-40 levert het 

winnende punt de game op. De ontvanger bepaalt 
vanaf welke kant de serveerder het punt moet 
spelen.

 Dubbels in het dubbelveld, dus inclusief de 
tramrails.



 10-11-12 jaar
 Hele baan (dubbels inclusief tramrails)
 Iets zachtere (groene) bal
 2 sets om 4 gewonnen games met een verschil van 

twee games (bijvoorbeeld 4-2 of 5-3).
 Bij 4-4 in de set speel je een tiebreak tot 7 punten 

(met een verschil van 2 punten).
 Als het 1-1 in sets staat, speel je een beslissende 

tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 
punten).

 Ook geldt het Beslissend Punt Systeem: bij 40-40 
levert het winnende punt de game op.

 De dubbel speel je in het dubbelveld, dus inclusief 
de tramrails.



 12 jaar en ouder

 Reguliere tennisregels / ‘normale’ (gele) bal

 In het kort:
◦ Best of 3 sets

◦ Setwinst bij 6 games met 2 games verschil (bv 6-
1, 6-2, maar ook 6-4, 7-5)

◦ Gamewinst bij 2 punten verschil (40-15)

◦ Stand van 40-40 -> Deuce: voordeel/nadeel

◦ Wisselen van speelhelft bij oneven punt



 Alle deelnemende kinderen en 
ouders inlichten over de data en hulp (zoals 
rijden, begeleiding etc). Dus: contactgegevens 
verzamelen!

 Captain hoeft niet altijd aanwezig te zijn, kan 
ook een andere ouder verantwoordelijk stellen. 
Het blijft een gezamenlijke verantwoordelijk 
van alle ouders

 Maken van opstelling
 Competitieformulier invullen samen met 

tegenstander
 Zorgt voor op tijd starten van de wedstrijden
 Indien je thuis gespeeld hebt uitslagen invullen



 Tennis is vooral een sociale sport

 Correct gedrag staat nog steeds hoog in het 
vaandel. Dit betekent:
◦ Voor en na wedstrijd geven van een hand

 Verliezer feliciteert tegenstander

 Winnaar bedankt tegenstander 

◦ Sportief gedrag op en rond de baan (geen 
discussie, niet gooien met spullen, niet vloeken)

◦ Dit betreft óók de ouders/supporters!

◦ Dus: positief aanmoedigen!



 HTV verzorgt koffie en thee voor ouders

 + Ranja voor de kids

 Zelf:
◦ Tegenstander ontvangen

◦ Zorgen voor wat lekkers/wat te eten

◦ Verder consumpties onderling regelen

◦ Let op tijdig aanvangen wedstrijden

◦ Park netjes houden



 Teamcaptain informeert mede-teamleden

 Wedstrijdformulieren en ballen meenemen

 Inloginstructie voor invullen uitslagen voor 
groene teams

 Rood/oranje gebeurt door HTV zelf

 Gele teams: Captainsavond 27 maart te 
MICKX voor verdere info, ballen, 
formulieren en instructie!



 jc@htvhalsteren.nl

 Of dringend:

 Tamara Klaassen 06-29379013

 Carmen Kaan06-51140757

mailto:jc@htvhalsteren.nl


 Maart/april/mei/juni: competitie

 Mini Maxi toernooi – zaterdagmiddag 23 
juni

 JHOT week (zaterdag 7 juli t/m vrijdag 13 
juli)

 JCK : 21-22-23 september

 Tennisweek Vierhoeven (herfstvakantie)

 Vrijwilligers gezocht!!!




