
Veelgestelde vragen van de Rode en Oranje competitie 
 

Invallen 

 

Een Rood/Oranje speler is verhinderd, wat nu? 

Als er een speler uit de Rode– of Oranje competitie een speeldag niet kan spelen, dan zou 
er een andere speler mogen invallen. Let op; leer de ouders dat wanneer de kinderen niet 
kunnen spelen, de kinderen ook worden afgemeld. Wanneer er geen andere speler 
meekomt dien jij als Functionaris Tenniskids dit door te geven aan de host van de 
betreffende speeldag.   
 
Mag er een keer een extra speler meespelen? 
Tuurlijk, het is hartstikke leuk als jullie een keer een nieuwe enthousiaste speler hebben. 
Wel kan het zijn dat de afdeling vol zit. Als het voor één dag is, vraag dit dan na bij de 
betreffende host of er ruimte is. Een afdeling bestaat ongeveer uit 24 kinderen. Hier is 
rekening gehouden met voldoende variatie, baancapaciteit en speeltijd voor de kinderen. 
Wij adviseren verenigingen om alle kinderen direct in te schrijven voor de competitie, zodat 
ze het spelletje en de andere kinderen sneller leren kennen. De Rode- en Oranje competitie 
zijn tenslotte als event bedoelt en voor iedereen toegankelijk qua niveau.  
 
Spelen met een team van 7? 
Spelen met een team van 7 is officieel niet toegestaan. Tijdens het indelen wordt er 
voldoende rekening gehouden met variatie, baancapaciteit en speeltijd voor de kinderen. 
Wanneer er teveel kinderen zijn, gaat dit van de speeltijd af van de kinderen die wel staan 
ingeschreven. Hierdoor kan het voorkomen dat kinderen teveel langs de baan zitten of dat 
er onvoldoende begeleiding is t.o.v. het aantal kinderen.  
 
Wij adviseren de verenigingen om elk kind een eigen plek in een team te geven i.p.v. 
doordraaien in één team. Liever 2 teams van 4 dan 1 van 8. De kinderen (en ouders!) 
moeten leren dat competitie spelen heel normaal is. Met het spelen van competitie hebben 
de kinderen direct een extra contact moment met de bal (niveau gaat eerder omhoog), met 
het team (maken vrienden) en met de vereniging (blijven langer lid).  
 
Kunnen er kinderen van een andere vereniging meespelen? 
Ja er kunnen kinderen van een andere vereniging meespelen bij jullie vereniging. Dit dient 
wel aangevraagd te worden via Tenniskids@knltb.nl. De speler krijgt vervolgens een gratis 
competitielidmaatschap die automatisch weer verloopt aan het eind van het jaar.  
 
Algemeen 
 
Hoe laat kunnen we beginnen? 
De Rode- en Oranje competitie kunnen aangevangen worden er tussen 08:30-12:00*. Bij 
hele drukke vereniging is het toegestaan om uiterlijk 15:00 uur te beginnen. 
 
Wij kunnen niet hosten, wat zijn de mogelijkheden? 

• Verplaats de speeldag naar een andere dag (woensdag/zaterdag of later op een 

zondag). Geef dit aan in het opmerkingen veld, wanneer de speeldag plaatsvindt. 
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• Wissel van host met een andere vereniging (wanneer de wissel definitief is kan er 

gemaild worden naar tenniskids@knltb.nl om de wijziging door te voeren. 

• Het is niet mogelijk de hostdag te annuleren.  

Wat zijn precies de leeftijden? 

De officiële leeftijdsgrens voor Tenniskids Rood is t/m 8 jaar, Oranje 8 t/m 10 jaar en Groen 

10 t/m 12 jaar. Voor de Rode en Oranje competitie geldt een uitzondering op deze regel, 

aangezien er altijd meerdere kinderen mogen worden opgesteld die één jaar te jong en/of te 

oud zijn. Dit is wel als uitzondering als kinderen bijvoorbeeld net zijn begonnen of achter 

lopen qua groeiontwikkeling. Kinderen mogen daarom meespelen zonder dispensatie in de 

leeftijd t/m 9 jaar voor Rood, 7-11 jaar in Oranje en 9-13 jaar voor Groen. Wij adviseren 

kinderen zoveel mogelijk aan de eerst genoemde leeftijden te houden, zodat alle kinderen 

tegen dezelfde leeftijdgenoten komen te spelen.  

 
 
Tenniskidsplanner 
 
Het inloggen in de Tenniskids planner lukt niet. Wat nu?   
Als Functionaris Tenniskids kun je de Tenniskids planner hier downloaden. Als de planner 
is geopend, maak je eerst een nieuw speeldag bestand aan en geeft het een naam, 
bijvoorbeeld de datum van de speeldag. Vervolgens sla je het bestand op. De planner toont 
een aantal stappen. Bij stap 1 (downloaden gegevens) wordt er gevraagd om een 
toernooinummer. Dit toernooinummer kun je vinden op MijnKNLTB bij de 
organisatiegegevens van de Tenniskids competitie. Daarnaast log je in met je eigen 
inloggegevens van MijnKNLTB, indien je Functionaris Tenniskids bent. Zie ook 
het betreffende stappenplan.   
 
Het uploaden van de Kia Tenniskids competitie resultaten lukt niet. Wat nu?   
Zorg ervoor dat je met de meest recente versie van de Tenniskids planner werkt. Bij het 
opstarten van de planner wordt aangegeven over welke versie je beschikt. Vergelijk dit met 
wat er hier wordt aangeboden als download. Over het algemeen wordt er aan het begin van 
ieder kalenderjaar een nieuwe update geplaatst.  
 
Kan de KNLTB de resultaten Kia Tenniskids competitie voor ons handmatig 
toevoegen?   
Er zijn helaas geen mogelijkheden om resultaten handmatig toe te voegen op de site, dat 
kan alleen via de planner. Er zitten rekenmodules in en die kunnen we niet één-op-één 
handmatig overzetten. Het is niet zo’n ramp als het niet is gelukt met de Tenniskids planner. 
Het is alleen jammer dat de kinderen de resultaten dan niet terug kunnen vinden op de site. 
Het belangrijkste is dat ze een leuke speeldag hebben gehad. Het is verder niet van invloed 
op de (tussen)stand voor de badges.  
 
Werkt de tenniskidsplanner met Apple?   
Nee, de tenniskidsplanner werkt alleen op een Windows laptop/desktop. Dit is wel een grote 
wens van de organisatie.  
 
Hoe kan ik een ouder de hostdag laten verzorgen zonder het verstrekken van 
mijn MijnKNLTB inloggegevens?   
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Optie 1: Je maakt met je persoonlijke account een nieuw speeldag bestand aan tot en met 
het inladen van de juiste afdeling(en). Hier maak je een backup van en deze stuur je (per 
mail) naar de ouder. De ouder start de planner op (nieuwste versie), slaat de backup op, op 
zijn computer en via de menu optie restore in de planner kan deze het bestand importeren. 
Zie hiervoor de handleiding.  
Optie 2: Is de ouder veel werkzaam voor de jeugd? Wellicht kan de ledenadministrateur van 
jouw vereniging hem/haar ook registeren als Tenniskidsfunctionaris.  
 
Kunnen meerdere mensen van mijn vereniging de rol Functionaris Tenniskids 
krijgen?   
Ja, de rol functionaris Tenniskids kan door de Ledenadministrateur van jouw vereniging aan 
meerde mensen toegekend worden.   
 
Moet je als Functionaris Tenniskids lid zijn van de KNLTB om de juiste rechten te 
krijgen in MijnKNLTB?   
Ja, de Ledenadministrateur van jouw vereniging kan een bondsnummer aanmaken voor 

deze functionaris 

 

https://tenniskids.nl/SysSiteAssets/downloads/landingspaginas/tenniskids-planner-hostdag.pdf

