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Beste (ouders van) TVP Tenniskids, 
 
Zondag 31 maart 2019 gaat de Kia Tenniskids 2019 (voorheen World Tour) voor Rood en Oranje al 
weer van start. Op zondag 7 april 2019 start de groene competitie. TVP doet mee met 1 team in de 
Kia Tenniskids (Oranje2) en met 2 teams in de Groene competitie (1 team Groen 1 en 1 team 
Groen 2). Met deze nieuwsbrief ontvang je alle informatie, zoals de team indeling, de speeldata, 
de spelregels etc. 
 
TVP stimuleert deelname aan de Kia Tenniskids. Tennissen is namelijk leuk als je wedstrijdjes 
speelt. In de Tenniskids competitie is meedoen en spelplezier belangrijker dan winnen. De 
kinderen leren in korte wedstrijdjes spelenderwijs het tennisspel en de regels. In overleg met 
Samentha Helderop en de ouders zijn de TVP Tenniskids in Oranje ingeschreven voor de Kia 
Tenniskids voorjaar 2019. Ben je een keer verhinderd dan is dat geen probleem. Laat het wel even 
weten aan jeugd@tvputtershoek.nl zodat wij de vereniging, die de kinderen ontvangt, kunnen 
inlichten over hoeveel kinderen ze van TVP kunnen verwachten. Uiteraard wordt tennissen pas 
echt leuk als je vaker speelt. 
 
Aan deelname aan de Kia Tenniskids en Groene competitie zijn geen aanvullende kosten 
verbonden. Deelname is inbegrepen in de contributie 2019. 
 
 
 
 
 
 



 
Oproep aan de ouders 
Op de dagen van de Kia Tenniskids heeft de jeugdcommissie de hulp van ouders nodig voor: 

 Het klaarzetten van de tennisveldjes 
 Het tellen bij de wedstrijdjes 
 Verzorgen/klaarzetten van wat drinken en fruit 
 Het opruimen van de tennisveldjes 
 

Er is altijd iemand van de jeugdcommissie dan wel team captain aanwezig. Samen met jullie hulp 
maken wij er een echt tennisfeestje van voor onze Tenniskids. Ben je bereid een half uurtje voor 
aanvang tot een half uurtje na afloop van de wedstrijdjes te helpen? Laat het ons weten via 
jeugd@tvputtershoek.nl dan kunnen wij samen met jullie een indeling maken van welke ouders op 
welke data de jeugdcommissie ondersteunen bij de Kia Tenniskids.  
 
Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen over de Kia Tenniskids 2019 of Groene 
competitie, stel ze gerust via jeugd@tvputtershoek.nl of neem contact op met Rene Monster voor 
de Kia Tenniskids competitie (06-29199427) of Vincent Ruter voor de Groene competitie (06-
10879821). 
 
Wij wensen alle TVP Tenniskids weer heel veel tennisplezier tijdens de Kia Tenniskids en Groene 
competitie voorjaar 2019. 
 
Namens het bestuur van Tennisvereniging Puttershoek, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vincent Ruter 
Jeugdcommissaris 
  



De Kia Tenniskids en Groene competitie teams van TVP 
 
Voor de Kia Tenniskids competitie (Oranje) en Groene competitie worden alle team captains 
binnenkort geïnformeerd. Voor de Kia Tenniskids krijgen de team captains de bekende Tenniskids 
boekjes met bijbehorende stickers. Voor de Groene competitie gaan de team captains de 
wedstrijdformulieren ontvangen. De Tenniskids boekjes en stickers alsmede de competitie 
wedstrijdformulieren voor ca. 2 weken voor aanvang overhandigd aan de teamcaptains.  
 
De Kia Tenniskids team captains zullen er voor zorgdragen dat het materiaal aan alle kinderen 
wordt uitgedeeld voor aanvang van de competitie. Mocht dit onverhoopt niet zo zijn, laat het dan 
even weten. In deze nieuwsbrief staan tevens alle team captains vermeld en kan je dus bij hun 
nadere informatie inwinnen indien je dat nodig vindt. Natuurlijk kan je ook terecht bij de 
jeugdcommissie, E-mail: jeugd@tvputtershoek.nl. 
 
Kia Tenniskids Oranje2 
 
Oranje2 – Team Puttershoek 1 

 Viggo Barendrecht 
 Aimée van der Graaf 
 Lisa Oosterveld 
 Indy van Walsem 
 Florianne Bruinsma 

 
Team Captain: Onderling te bepalen 
 
Programma afdeling 70 en 426: 

 
 
LET OP: De eerste Kia Tenniskids competitiedag begint al op 31 maart a.s. en is voor afdeling 70 
meteen bij TV Puttershoek.  
 
Verder kan het aanvangstijdstip per vereniging verschillen. Check dus altijd het juiste 
aanvangstijdstip op:  
https://tenniskids.toernooi.nl/sport/teamcalendar.aspx?id=6B0BEB6A-3710-4901-A19D-
5C465173C962&tid=572 
 
Onder deze link zijn tevens de adressen van desbetreffende verenigingen te vinden. 



 
Spelregels voor Kia Tenniskids Oranje 2019 
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 tweede 
servicebeurt als de eerste poging fout gaat. Bij een oneven gamestand wordt er gewisseld van 
speelhelft.  
 
Deze spelregels zijn ook terug te vinden op de volgende KNLTB Tenniskids site:  
https://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/world-tour-en-groene-
competitie/informatie-world-tour-oranje/ 
 
Groen1 – Team Puttershoek 1 

 Anne-Naomi van der Graaf 
 Daphne Verhoeven 
 Elise Henrich 
 Nikki Zilverschoon 
 Mick Kelder 
 Tess Kelder (reserve) 

 
Team Captain: Onderling te bepalen 
 
Programma afdeling 36: 

 
LET OP: De eerste Groene competitiedag begint op 7 april a.s. en is voor afdeling 36 meteen 
thuis. Verder kan het aanvangstijdstip per vereniging verschillen. Check dus altijd het juiste 
aanvangstijdstip op:  
 
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/DE957A10-4053-47DB-9A53-3428A1BC3E4A/team/7956 
 
Onder deze link zijn tevens de adressen van desbetreffende verenigingen te vinden. 
 
Mocht er onverhoopt toch nog problemen ontstaan bij het indelen t.g.v. onvoldoende 
beschikbaarheid, laat het dan de jeugdcommissie even weten en stuur een mail naar 
jeugd@tvputtershoek.nl of neem contact op met Vincent Ruter (06-10879821). 



 
Spelregels voor Groene Competitie 2019 
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 in de Groene competitie.  
 
Deze spelregels zijn ook terug te vinden op de volgende KNLTB Tenniskids site:  
https://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/world-tour-en-groene-
competitie/informatie-groene-competitie/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Groen2 – Team Puttershoek 2 

 Elise Schonenberg 
 Eva in ‘t Veld 
 Nathalie Vervoorn 
 Jelle van der Verk 
 Micha Winkelman  
 Fleur Venema  
 Daphne Kimmel 

 
Team Captain: Ankie Winkelman 
 
Programma afdeling 36: 

 
LET OP: De eerste Groene competitiedag begint op 7 april a.s. en is voor afdeling 36 meteen 
thuis. Verder kan het aanvangstijdstip per vereniging verschillen. Check dus altijd het juiste 
aanvangstijdstip op: 
 
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/DE957A10-4053-47DB-9A53-3428A1BC3E4A/team/24245 
 
Onder deze link zijn tevens de adressen van desbetreffende verenigingen te vinden. 
 
Mocht er onverhoopt toch nog problemen ontstaan bij het indelen t.g.v. onvoldoende 
beschikbaarheid, laat het dan de jeugdcommissie even weten en stuur een mail naar 
jeugd@tvputtershoek.nl of neem contact op met Vincent Ruter (06-10879821). 
 
Let op: Spelregels voor Groene Competitie 2019 
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 in de Groene competitie.  
 
Deze spelregels zijn ook terug te vinden op de volgende KNLTB Tenniskids site:  
https://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/world-tour-en-groene-
competitie/informatie-groene-competitie/ 



 

Speeldata 2019 
 
In 2019 zijn de volgende speeldata vastgesteld. 
 
Kia Tenniskids Oranje 
 

Kia Tenniskids voorjaar 
 
1. Zondag 31 maart 2019 
2. Zondag 7 april 2019 
3. Zondag 14 april 2019 
4. Zondag 22 april 2019 (2e paasdag) 
5. Zondag 19 mei 2019 
6. Zondag 26 mei 2019 
7. Zondag 2 juni 2019 
8. Zondag 10 juni 2019 

 
Groene competitie 
 

Voorjaar competitie groen 
 
1. Zondag 7 april 2019 
2. Zondag 14 april 2019 
3. Zondag 22 april 2019 (2e paasdag) 
4. Zondag 12 mei 2019 
5. Zondag 19 mei 2019 
6. Zondag 26 mei 2019 
7. Zondag 2 juni 2019 
 
Inhaaldagen: 
1. Zondag 28 april 2019 
2. Zondag 5 mei 2019 
3. Zondag 30 mei 2019 
4. Zondag 10 juni 2019 
 
Of zo mogelijk eerder dan inhaaldag 

 
Let op: inhalen voor de groene competitie mag op de daarvoor bedoelde inhaaldagen gespeeld 
worden alleen vanwege slechte weersomstandigheden! Inhalen vanwege het niet compleet 
hebben van een team mag niet gepland worden op de vaste inhaaldagen en moet voor de 
laatste speeldag (dus 2 juni 2019) ingehaald zijn. 
 



 

 Wat moet je nog meer weten? 
 

- Tenniskleding en tennisschoenen verplicht 
- Geen snoep of kauwgom tijdens de wedstrijd 
- Speel eerlijk en sportief. Als je het niet eens bent met je tegenstander over een bal die in 

of uit is dan speel je een punt over. Dit noem je een ‘let’.  
- Tel de standen hardop om misverstanden te voorkomen.  
- Bij tennis mogen er geen ouders/begeleiders op de baan, tenzij ze gevraagd zijn om te 

helpen met tellen. Zij moeten buiten het hek blijven. Als je het erg spannend mag je, in 
overleg met je tegenstander, de eerste paar punten een ouder op de baan de vragen.  

 

Gedrag van ouders 
 
Tennisvereniging Puttershoek vindt het belangrijk een veilig en sportief tennisklimaat voor 
kinderen te bieden en daarin spelen ouders een belangrijke rol.  Elke ouder heeft uiteraard het 
beste voor met zijn kind. Maar we kennen allemaal de tv spotjes van Sire wel. Ouders die te veel 
de nadruk leggen op het winnen in plaats van op het spelplezier of die constant kritiek leveren op 
hun kind. Wanneer sommige ouders zichzelf terug zouden zien geloven ze waarschijnlijk hun eigen 
ogen niet. Daarom even aandacht voor het volgende:  
 

 Probeer uw emoties niet over te brengen op uw kind. Tennis is een individuele sport en 
een kind voelt zich vaak kwetsbaar op de baan. Uw emoties kunnen uw kind daarom, vaak 
geheel onbedoeld, negatief beïnvloeden. Hierdoor wordt het spelplezier en de 
ontwikkeling belemmerd. Vergeet niet dat uw kind emotioneel afhankelijk is van u en een 
teleurstelling over prestatie, welke dan ook, bij een kind enorm hard aankomt.  

 Als ouder leeft u natuurlijk erg mee met uw kind. Aanmoedigen is goed, maar probeer dit 
op een positieve manier te doen.  

 Stel het spelplezier altijd voorop en complimenteer uw kind voor zijn inzet. Laat uw kind 
merken dat u trots op hem bent ongeacht de uitslag van de wedstrijd. Op deze manier 
zorgt u er voor dat het kind een positief zelfbeeld vormt en meer plezier beleeft aan zijn 
sport. Zo kan uw kind zich beter ontwikkelen. 

 
 
 

 

 

 



 
LET OP: TVP is cashless!  
 
Vanwege veiligheid en vereenvoudiging en vermindering van alle administratieve handelingen 
binnen onze vereniging heeft het bestuur besloten dat wij over zijn gegaan naar cashless.  
 
Wij zijn niet direct in één keer overgegaan, maar hebben een ruime periode aangehouden waarin 
onze leden en bezoekers konden wennen aan pinnen in onze kantine. Het is nu al enkele jaren 
mogelijk om in de kantine van TVP te pinnen. De meeste betalingen in onze kantine worden 
inmiddels met pinnen afgerekend. Het is nu tijd om helemaal over te gaan op cashless. 
 
Vanaf 15 februari 2019 is het al niet meer mogelijk om contant te betalen in de kantine van TVP en 
dus kan er sinds deze datum niet meer contant betaald worden. Maar er is nu een mooie oplossing 
ook voor onze kinderen. 
 
Naast het reguliere PIN systeem, kan je inmiddels ook betalen met KNLTB pas (ook met de oude 
2018 KNLTB pas). Dit is ideaal voor onze kinderen. Je kan zowel op onze tennisvereniging (vraag de 
barddienst medewerker of Jan Vermeulen voor meer info) als ook via de KNIP app je KNLTB 
ledenpas opwaarderen, zie bijlage voor meer instructies voor gebruik van de KNIP app. Nadat je de 
KNLTB pas hebt opgewaardeerd kan je vervolgens CASHLESS betalen. Dus de kinderen hoeven niet 
meer te betalen met de PIN pas (van hun ouders), maar kunnen eenvoudig en veilig betalen met 
hun eigen KNLTB ledenpas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


