
 

 
 

 

Tips organisatie hostdagen Rode en Oranje competitie 

 
1. Variabele aanvangstijden 
Voor de Rode en Oranje competitie mag je gebruik maken van variabele aanvangstijden. Je kunt 
bijvoorbeeld op zes banen twee oranje teams van 10:00-12:00 uur laten spelen en twee oranje teams 
van 12:00-14:00 uur. 
 
2. Communicatie 
Wanneer de afdelingen op hetzelfde tijdstip welkom zijn, is een overzichtelijke wedstrijdtafel praktisch. 
Toon zichtbaar de kleur, het niveau en de afdeling waar de kinderen zich kunnen melden. Voor het 
downloaden van de afdelingsgegevens kan er gekozen worden om één laptop per afdeling te gebruiken 
of meerdere afdelingen in te laden op dezelfde laptop. Uiteraard kan je het speelschema ook printen en 
de uitslagen later invoeren.  
 
3. Geen afdelingen combineren 
Voor de Oranje competitie adviseren we om de afdelingen gescheiden te houden, zodat de uitslagen 
verwerkt kunnen worden. Bij de Rode competitie kun je eventueel wel afdelingen samenvoegen, maar let 
wel op het niveau verschil (1 of 2). 
 
4. Speelduur 
De Rode competitie kan in maximaal één uur (exclusief warming-up) gespeeld worden. Voor de Oranje 
competitie geldt twee uur. Gebruik dan wel zoveel mogelijk banen, zodat kinderen voldoende wedstrijdjes 
kunnen spelen. 
 
5. Schakel de tennisleraar of extra vrijwilligers in voor hulp 
Kom je handen tekort? Vraag de tennisleraar om hulp. De tennisleraar kent de kinderen, de spelregels en 
is gewend om voor een grote groep kinderen te spreken. Mocht je alle teams tegelijk willen laten komen, 
dan heb je naast de tennisleraar nog meer vrijwilligers nodig. Je kan ook oudere jeugdleden van de 
tennisvereniging benaderen. Zij kunnen helpen met de telling en de kinderen snel laten doordraaien.  
 
6. Gezamenlijke warming-up 
Wij adviseren om met alle kinderen een gezamenlijk warming-up te doen. Veel kinderen vinden 
competitie spelen spannend en dit breekt het ijs. Daarnaast is het gezellig en alle kinderen zijn meteen in 
beweging. Bekijk ook onze video met warming-up oefeningen. 
 
7. Maak er één groot feest van 
Door het aantal kinderen (minimaal 60) die aanwezig zijn ontstaat er een gezellige kids day op jullie 
vereniging. Je kan deze gelegenheid ook aanpakken om de competitie te combineren met andere 
activiteiten op de club, bijvoorbeeld een open dag of kennismakingslessen. Probeer voor de kinderen ook 
naast de baan voldoende afleiding te hebben: denk aan een tekentafel, schminken, laat ze de Tenniskids 
woordzoeker maken of hang een gatendoek op. 
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