
 

Jeugdcompetitie  

 

inschrijven voor 22 juni 2019 

 

De Gele jeugd t/m 17 jaar heet voortaan Junioren 

Deze najaarscompetitie word gespeeld op zondag. 

Speeldata voor het najaar zijn: 

• zondagen 15, 22, 29 september, 6,13,20 en 27 oktober (inhaaldagen 2, 10 en 17 november) 

Inschrijfmogelijkheden: 

• Jongens/Meisjes/Gemengd 10 t/m 14 jr (geboren in 2005 tm 2009); 

• Jongens/Meisjes/Gemengd 11 t/m 17 jr (geboren in 2002 tm 2008). 

Per categorie zijn er diverse klassen. Bij het indelen van de najaarscompetitie wordt uitgegaan van de 

speelsterktes op de pasjes. In overleg met de trainer zullen we de teams samenstellen in indelen  

Vanaf 2018 wordt in alle dubbelpartijen verkort gespeeld. Dit houdt in dat er een beslissende 

wedstrijdtiebreak wordt gespeeld i.p.v. een derde set. 

Als je wilt inschrijven stuur dan een mail naar jeugdcommissie@lewabo.nl Geef in de mail duidelijk aan voor 

welke competitie je wilt inschrijven. Eventueel met wie je graag in een team wilt en of een van jouw ouders 

ook een team wil begeleiden.  

najaarSCOMPETITIE GROEN 

Deze najaarscompetitie word gespeeld op zondag. 

Speeldata voor het najaar zijn: 

• zondagen 15, 22, 29 september, 6,13,20 en 27 oktober (inhaaldagen 2, 10 en 17 november) 

 

Uitleg: 

• Voor alle kinderen die in de trainingen ook met de groene bal tennissen 

• Lewabo deelt de kinderen in, in teams van minimaal 4 spelers en maximaal 6 spelers. Er kunnen 

gemengde teams worden gemaakt. Jongens en meisjes spelen door elkaar. 

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

• Er wordt gespeeld met groene ballen. 

• 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. De ontvanger bepaalt 

vanaf welke kant (rechts of links) de serveerder de bal in het spel moet brengen. 

• Het aanvangstijdstip is variabel tussen 8.30-12.00 uur, tenzij dit door baancapaciteiten niet 

mogelijk is. In dit geval mogen wedstrijden uiterlijk om 15:00 aanvangen. 

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

punten telling. 



• De vereniging dient zich uiteraard zoveel mogelijk aan de vastgestelde speeldata te houden. Bij 

verhindering van spelers dient de club eerst voor invallers te zorgen zodat de wedstrijd op de 

vastgestelde speeldag door kan gaan. 

• Als er met goedkeuring van beide teams wegens een andere reden dan weersomstandigheden 

wordt verplaatst, dan moet de nieuw overeengekomen speeldag liggen vóór de laatste reguliere 

competitiedag. Dit kan ook een andere dag dan de zondag zijn (bijv. een woensdag- of 

vrijdagmiddag).. 

• Meer informatie over tenniskids: http://tenniskids.nl/over-tenniskids/rood-oranje-en-groen/ 

Als je wilt inschrijven stuur dan een mail naar jeugdcommissie@lewabo.nl Geef in de mail duidelijk aan voor 

welke competitie je wilt inschrijven. Eventueel met wie je graag in een team wilt en of een van jouw ouders 

ook een team wil begeleiden.  

 

 

 Oranje competitie 

Speeldata voor het najaar zijn: 

zondagen zondagen 15, 22, 29 september en 6oktober 

Uitleg oranje: 

 

Om te zorgen dat kinderen nog meer plezier krijgen in wedstrijden spelen is het van belang dat de 

spanningsboog van kinderen optimaal blijft. We hebben onderzoek gedaan naar de optimale speelduur van 

deze competities. Regelmatig werden de speeldagen namelijk als te lang ervaren. En in de praktijk bleek 

een speeldag vaak ook veel langer te zijn dan de geadviseerde speeltijd. Daarnaast geven ouders aan dat 

het belangrijk is om een duidelijke eindtijd te weten. Daarom geeft de KNLTB voor 2019 de volgende 

adviestijden: 

Oranje competitie: 2 à 2½ uur 

In deze speeltijd zit de warming-up, pauze en eindspel niet inbegrepen. Dit kunnen clubs naar eigen inzicht 

en beschikbare baancapaciteit inplannen. 

• Voor alle kinderen die in de trainingen ook met de oranje bal tennissen. 

• Lewabo deelt de kinderen in, in teams van minimaal 2 en maximaal 6 kinderen per team, meisjes 

en jongens spelen door elkaar. 

• Oranje speelt op een ¾ baan, de achterlijn ligt halverwege de servicelijn en baseline. · Er worden 

enkels en dubbels gespeeld, waarbij de dubbelpartner zoveel mogelijk van de eigen vereniging is. 

De dubbels spelen in het dubbelveld, dus incl. de tramrails. 

• Er wordt met oranje ballen gespeeld. De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per 

speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de afdeling zijn ingedeeld. 

• Bij de indeling worden er meerdere ploegen van verschillende verenigingen bij elkaar gebracht met 

in totaal tussen de ca. 18 - 24 kinderen. 

• LET OP: Wijziging telling t.o.v. voorgaande jaren: Er is gekozen om de telling meer tennis 

specifiek te maken en deze beter te laten aansluiten bij de telling in groen. 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. 

• Er worden alleen partijresultaten bijgehouden zoals winnaar of verliezer, bijv. Pietje wint, Jantje 

verliest. Iedere speeldag wordt een ploeg binnen de afdeling dagwinnaar. 

• Meer informatie over tenniskids: http://tenniskids.nl/over-tenniskids/rood-oranje-en-groen/ 



Als je wilt inschrijven stuur dan een mail naar jeugdcommissie@lewabo.nl Geef in de mail duidelijk aan voor 

welke competitie je wilt inschrijven. Eventueel met wie je graag in een team wilt en of een van jouw ouders 

ook een team wil begeleiden.  

 Rode competitie 

 

Speeldata voor het najaar zijn: 

• zondagen zondagen 15, 22, 29 september en 6 oktober 

Uitleg Rood: 

Om te zorgen dat kinderen nog meer plezier krijgen in wedstrijden spelen is het van belang dat de 

spanningsboog van kinderen optimaal blijft. We hebben onderzoek gedaan naar de optimale speelduur van 

deze competities. Regelmatig werden de speeldagen namelijk als te lang ervaren. En in de praktijk bleek 

een speeldag vaak ook veel langer te zijn dan de geadviseerde speeltijd. Daarnaast geven ouders aan dat 

het belangrijk is om een duidelijke eindtijd te weten. Daarom geeft de KNLTB voor 2019 de volgende 

adviestijden: 

Rode competitie: 1 uur 

In deze speeltijd zit de warming-up, pauze en eindspel niet inbegrepen. Dit kunnen clubs naar eigen inzicht 

en beschikbare baancapaciteit inplannen. 

• Voor alle kinderen die in de trainingen ook met de rode bal tennissen. (Het maakt niet uit of je pas 

1 les hebt gehad, of dat al jaren les hebt.) 

• Lewabo deelt de kinderen in, in teams van maximaal 6 kinderen per team, meisjes en jongens 

spelen door elkaar. 

• Er komen per speeldag meerdere verenigingen naar de host-vereniging met een totaal van 

maximaal 22-26 kinderen. 

• Er worden alleen enkels gespeeld. 

• Alle aanwezige kinderen worden ter plekke in 2 groepen verdeeld die door elkaar en tegen elkaar 

spelen. 

• Er wordt gespeeld op een miniveld. 

• Rood speelt korte partijtjes om wie het eerst 7 punten heeft gehaald, dus 7-6 is einde partij, geen 

games tellen. Serveren gaat om de beurt, mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet 

eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat. 

• Meer informatie over tenniskids: http://tenniskids.nl/over-tenniskids/rood-oranje-en-groen/ 

Als je wilt inschrijven stuur dan een mail naar jeugdcommissie@lewabo.nl Geef in de mail duidelijk aan voor 

welke competitie je wilt inschrijven. Eventueel met wie je graag in een team wilt en of een van jouw ouders 

ook een team wil begeleiden.  

 

Inschrijven 

Wij nodigen je uit om je in te schrijven voor één van de genoemde tenniscompetities.  

Voor álle niveaus en álle leeftijden is er de mogelijkheid om deel te nemen. Op basis van de inschrijvingen 

wordt, in overleg met trainer Bjorn Graven, een goede indeling gemaakt.  

Doe dit voor 22 juni 

WEET JE NIET GOED IN WELKE KLEUR JE JE MOET INSCHRIJVEN SCHRIJF JE DAN IN, IN DE KLEUR WAAR 

JE IN DE TRAININGEN MEE SPEELT OF VRAAG HET NA AAN JE TRAINER. 

Begeleiding 



Het is noodzakelijk dat voor ieder team een ouder/verzorger is die het team gaat begeleiden. Wij zijn altijd 

op zoek naar ouders/verzorgers die deze taak op zich willen nemen. De taken zijn dan o.a. het opstellen van 

een schema voor spelers wie wanneer speelt, het benaderen van andere ouders om te rijden bij 

uitwedstrijden, het ontvangen van tegenstanders bij thuiswedstrijden en het invullen van het 

wedstrijdformulier. Verder gaan we er van uit dat álle ouders/verzorgers beschikbaar zijn voor het 

ondersteunen bij de begeleiding, zoals o.a. het rijden naar een uitwedstrijd. 

Vragen ? 

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met Corina Veeninga. 

telefoon : 06-22559783 (graag na 16.00uur), e-mail : jeugdcommissie@lewabo.nl. 

 

 


