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Inleiding 
Er is veel informatie te vinden over de Tenniskids competitie op de website centrecourt.nl. In deze 

handleiding hebben we alle relevante informatie rondom de Rode en Oranje competitie voor je 

gebundeld. Daarnaast zijn er ook verschillende stappenplannen beschikbaar om je verder te helpen 

op een specifiek onderdeel. In dit document zullen we, waar relevant, naar deze stappenplannen 

verwijzen. Je vindt al deze stappenplannen op centrecourt.nl/tenniskids-stappenplannen. Ook 

verwijzen we regelmatig naar MijnKNLTB, hiermee bedoelen we de online omgeving mijnknltb.nl. 

Mocht je na het doornemen van deze handleiding nog vragen hebben over de Rode en Oranje 

competitie, dan kun je deze stellen via tenniskids@knltb.nl. 

 
 
  

https://centrecourt.nl/tenniskids
https://www.centrecourt.nl/tenniskidscompetitie
file:///C:/Users/adf/Desktop/mijnknltb.toernooi.nl
mailto:tenniskids@knltb.nl
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1. Hoe werkt de Rode en Oranje competitie? 
In dit hoofdstuk lees je algemene informatie over de Rode en Oranje competitie. 
 

1.1 Leeftijdsindeling 
Bij Tenniskids is er sprake van een leeftijdsindeling. De volgende leeftijdsindeling wordt gehanteerd bij 
alle KNLTB-wedstrijden in Tenniskids Rood (onder 8 jaar), Oranje (8 t/m 10 jaar) en Groen (10 t/m 12 
jaar). De leeftijdsgrenzen gelden als adviesrichtlijnen en zijn geldig voor het gehele kalenderjaar (1 
januari t/m 31 december). In Tenniskids Blauw worden er geen wedstrijdjes gespeeld. 
 
De leeftijdsgrenzen zijn adviesrichtlijnen met een marge van +/- één jaar. Wij adviseren om deze 
richtlijnen aan te houden. In uitzonderlijke gevallen kan een tennisleraar er voor kiezen om van de marge 
gebruik te maken. Kinderen hebben hiermee de mogelijkheid om langer in een bepaalde kleur te spelen 
of juist uit te komen in een hogere categorie als dit beter past qua vaardigheid. Hierdoor worden de 
niveauverschillen binnen een kleur kleiner. 
 

1.2 Speeldagen 
De Tenniskids competitie bestaat uit de Rode, Oranje en Groene competitie. In totaal doen zo'n 
20.000 kinderen mee aan de leukste competitie van het jaar. De Tenniskids competitie wordt in het 
voor- en najaar op zondag(morgen) georganiseerd. De Rode en Oranje competitie bestaat in het 
voorjaar uit acht speeldagen, verdeeld over twee periodes van vier speeldagen (na vier speeldagen 
wordt er een nieuwe indeling gemaakt). Alle acht de speeldagen spelen de kinderen in hetzelfde team. 
In het najaar (september en oktober) zijn er vijf speeldagen.  
 

1.3 Hosten 
De competitie wordt ingedeeld op basis van de ingeschreven teams die bij elkaar in de buurt spelen 
en die in hetzelfde onderdeel (bijvoorbeeld Oranje 2) uitkomen. Er wordt daarbij gekeken naar de 
volgende factoren: 

− Teamgrootte; 

− Reisafstand; 

− Bij voorkeur geen teams van dezelfde vereniging in een afdeling (poule).  
 
Het aantal teams in een afdeling varieert. 
 
Bij de Rode en Oranje Competitie komen op elke speeldag alle teams in een afdeling samen op één 
tennisvereniging om hun wedstrijdjes te spelen. De organisatie van deze speeldag ligt in handen van 
de tennisvereniging waar gespeeld wordt, dit noemen wij ‘hosten’. Iedere afdeling rouleert qua 
speellocatie over de parken van de verenigingen die bij elkaar zijn ingedeeld. Zo komen de meeste 
verenigingen een keer aan de beurt om te hosten.  
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1.4. Algemene uitleg competitie 
In de tabel hieronder is op hoofdlijnen de Rode en Oranje competitie weergegeven. Uitgebreidere 
informatie vind je op centrecourt.nl/tenniskidscompetitie.  
 

 Rood Oranje 

Adviesstarttijd 9.00 uur (verplichte starttijd tussen 08:30 - 12:00 uur) 

Afdelingsgrootte 18 - 24 kinderen 

Adviesleeftijd Onder 8 jaar (marge 1 jaar) 8 t/m 10 jaar (marge 1 jaar) 

Niveau Rood 1 (betere kinderen), Rood 2 
(beginners) 

Oranje 1 (betere kinderen), Oranje 2 
(beginners) 

Duur 1 uur (exclusief warming-up en pauze) 2 á 2,5 uur (exclusief warming-up en pauze) 

Teamgrootte 1 - 6 spelers. Jongens/meisjes door elkaar. 2 - 6 spelers. Jongens/meisjes door elkaar. 

Veldgrootte 6 x 12 meter (eventueel met 
5e en 6e veldje vanaf 
achterlijn naar hekwerk) 

¾ veld (volledige baan in 
de lengte ingekort tot 18 
meter) 
 

Bal en nethoogte Rode bal en mininetje (80 cm) Oranje bal en normale nethoogte 

Speelformat Alleen enkelpartijen Enkelpartijen en/of dubbelpartijen 

Telling  Wie het eerste 7 punten (telling: 1-0, 1-1, 2-
1 etc.) heeft, wint de wedstrijd. 7-6 is einde 
partij.  

Er wordt gespeeld op tijd (telling: 15-0, 15-
15, 30-15 etc.) Wie de meeste games heeft, 
wint de wedstrijd. Bij gelijkspel speel je nog 
één punt. Als de bel gaat, stopt meteen de 
rally. Je speelt met het Beslissend Punt 
Systeem: bij 40-40 levert het winnende punt 
de game op. 

Service Serveren (boven- of onderhands) gaat om 
de beurt. Je hebt twee servicepogingen. De 
enkelspelzijlijn is de servicelijn. 

Serveren (boven- of onderhands) gaat om 
de beurt. Je hebt twee servicepogingen. Bij 
40-40 beslist de ontvanger vanaf welke kant 
de serveerder de bal in het spel brengt.  

 
  

https://www.centrecourt.nl/tenniskidscompetitie
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2. Voorbereiding 
In dit hoofdstuk lees je welke stappen je vooraf aan de inschrijving moet nemen om de competitie-
inschrijving soepel te doorlopen.  
 

2.1 Interne communicatie 
Zorg voor goede interne communicatie. Hierbij is het van belang dat alle betrokkenen een eenheid 
vormen in de organisatie; jeugd- en technische commissie, tennisleraren en bestuur. Informeer elkaar 
over de te organiseren activiteiten. Denk daarbij aan data, baanbezetting, begeleiding et cetera. Het 
samenvallen van (club)activiteiten kan, zolang iedereen maar op de hoogte is en er duidelijke 
afspraken zijn.   
 

Stappenplan 
1. Informeer ouders/verzorgers 

Informeer ouders van jeugdleden tijdig over de competitie en bijbehorende speeldata. De 

Rode en Oranje competities kennen een flexibele deelname, maar zijn niet vrijblijvend. Van de 

ingeschreven kinderen wordt verwacht dat ze ook daadwerkelijk zoveel mogelijk speeldagen 

meedoen. Wil je dat meer kinderen deelnemen aan de competitie en dat het vanzelfsprekend 

is dat je bij tennis ook wedstrijdjes speelt? Kijk dan eens naar de mogelijkheden van Tennis 

Alles-in-1 op centrecourt.nl/allesin1. 

2. Start de interne inschrijving 

Laat de (ouders van de) kinderen bevestigen dat ze meedoen. Of stuur ze een bericht dat ze 

worden ingeschreven voor een team, tenzij de ouder schriftelijk aangeeft (deadline 

vermelden) dat hun kind niet deelneemt aan de competitie. Let op: ieder kind dat competitie 

wil spelen moet als actief lid aangemeld zijn bij de KNLTB en dus een bondsnummer hebben. 

3. Overleg intern 

Plan een overleg in met andere commissies en de leraar/leraren over de afstemming van de 

activiteiten rondom de Rode en Oranje competitiedagen. Tennisleraren zijn verantwoordelijk 

voor de ontwikkeling van de jeugdspelers. Het is dus belangrijk dat zij betrokken zijn bij de 

Rode en Oranje competitie.  

 

2.2 Teams inschrijven 

 
Account MijnKNLTB 
De teams van jouw vereniging schrijf je in via MijnKNLTB (mijnknltb.nl). Je kunt alleen 
teams opgeven als je in de ledenadministratie van jouw vereniging geregistreerd staat als 
functionaris Tenniskids. Voordat je aan de slag gaat in MijnKNLTB moet je een account 
hebben. Om te checken of je de juiste rechten hebt voor het inschrijven van teams, kijk je 
op MijnKNLTB in de linker menubalk of er de rollen Toernooileider en VCL staan (zie 
afbeelding). Als je een account hebt (aangemaakt) kun je gaan starten met het inschrijven 
van de teams. Heb je nog geen account? Maak deze dan aan. De uitleg hiervoor vind je in 
het stappenplan Account aanmaken (centrecourt.nl/tenniskids-stappenplannen).  

 
 
 
  

http://www.centrecourt.nl/allesin1
http://www.mijnknltb.toernooi.nl/
https://centrecourt.nl/siteassets/centrecourt.nl/downloads/tenniskids/downloads/handleiding-nieuw-account-registreren.pdf
https://centrecourt.nl/themas/tenniskids/functionaris-tenniskids/
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Speelsterkte en kleurenbeheer 
Om kinderen in te kunnen schrijven voor de competitie dient eerst de kleur en het niveau (bijvoorbeeld 
Oranje 1) van een kind te zijn vastgelegd op MijnKNLTB (mijnknltb.nl). De functionaris Tenniskids 
bepaalt in overleg met de leraar welke Tenniskids kleur en niveau het beste bij een kind past. Om de 
leraar te helpen om de kinderen op het juiste niveau in te schalen zijn er kijkwijzervideo’s gemaakt. 
Deze vind je in de Mediatheek op centrecourt.nl. Een uitleg van het vastleggen van de kleur en het 
niveau vind je in het stappenplan Kleurenbeheer (centrecourt.nl/tenniskids-stappenplannen).  
 

Berekening baancapaciteit 
In de Rode en Oranje competitie speel je met meerdere teams op één park, hierdoor speel je relatief 
weinig thuis. Dit heeft invloed op de baancapaciteit op jouw vereniging. Volg onderstaand stappenplan 
om een inschatting te kunnen maken van hoeveel Rode en Oranje competitieteams je kunt 
inschrijven.  
 

1. Overleg met de competitieleider (CL) of technische commissie van jouw vereniging hoeveel 
banen jullie beschikbaar hebben op zondagochtend voor de Rode en Oranje competitie. 

2. Vermenigvuldig het aantal beschikbare banen voor de Rode en Oranje competitie met factor 
2. Dus bijvoorbeeld 4 beschikbare banen x 2 = 8 banen.  

3. Voer de beschikbare banen in op MijnKNLTB (mijnknltb.nl) als je de Rode en Oranje 
competitieteams gaat inschrijven. Ieder Oranje team neemt 3 banen van het totaal af, ieder 
Rood team neemt 1,5 baan van het totaal af. Tijdens je inschrijving rekent de site automatisch 
terug als je de teams invoert. Zie de voorbeelden hieronder. 

 

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3 

3 banen beschikbaar voor Rode 
en Oranje competitie 

4 banen beschikbaar voor Rode 
& Oranje competitie 

8 banen beschikbaar voor Rode 
& Oranje competitie 

3 banen x factor 2 = 6 banen 4 banen x factor 2 = 8 banen 8 banen x factor 2 = 16 banen 

Mogelijke teams inschrijven: 

• 2x Oranje 

• 1x Oranje & 2x Rood 

• 4x Rood 

Mogelijke teams inschrijven: 

• 2x Oranje & 1x Rood 

• 1x Oranje & 3x Rood 

• 5x Rood 

Mogelijke teams inschrijven: 

• 5x Oranje 

• 4x Oranje & 2x Rood 

• 3x Oranje & 4x Rood 

• 2x Oranje & 6x Rood 

 
4. Heb je meer teams dan dat de berekende capaciteit toelaat? Dan kun je op MijnKNLTB 

(mijnknltb.nl) de baancapaciteit ophogen, maar bedenk wel dat je alle toegewezen afdelingen 
voor een hostdag ook moet kunnen organiseren. Je moet dan bijvoorbeeld kunnen 
beschikken over één van de uitwijkmogelijkheden (zie bijlage 2). Twijfel je of het gaat passen 
op jouw club? Neem dan contact op met de afdeling Wedstrijdtennis van de KNLTB via 
tenniskids@knltb.nl. Uiteraard willen we proberen om samen met jullie zoveel mogelijk 
kinderen de mogelijkheid te geven om competitie te spelen.  

 
Het minimum aantal banen dat de vereniging beschikbaar moet hebben voor de Rode en Oranje 
competitie is drie. Als jouw vereniging maar twee banen heeft en toch graag een Oranje 
competitieteam wil laten deelnemen, dan verzoeken we je contact met ons op te nemen via 
tenniskids@knltb.nl. Op twee banen kun je sowieso de Rode competitie organiseren.  
 

http://centrecourt.nl/tennisleraren/tenniskids/mediatheek
https://www.centrecourt.nl/media/zs1ljyfo/stappenplan-kleurenbeheer.pdf?ts=637278012886730000
https://centrecourt.nl/themas/tenniskids/functionaris-tenniskids/
file:///C:/Users/adf/Desktop/mijnknltb.toernooi.nl
mailto:tenniskids@knltb.nl
mailto:tenniskids@knltb.nl
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Clubcombinaties 
Het is mogelijk om een speler van een andere vereniging in je Rode of Oranje competitieteam te laten 
spelen, mits dit in goed overleg tussen beide verenigingen is afgesproken. Dit kan nodig zijn om een 
team compleet te maken of omdat een speler op de eigen vereniging geen team heeft. Op verzoek van 
de functionaris Tenniskids kan de KNLTB deze speler toevoegen aan jouw vereniging dan wel team. 
 

Teamgrootte 
Het maximum aantal spelers in één team is bij inschrijving 6 spelers. Kleinere teams (3 tot 4 spelers) 
verminderen de vrijblijvendheid en vergroten het teamgevoel. Ook willen we verenigingen stimuleren 
om meer op het niveau van de spelers te letten door teams met spelers van een gelijk niveau samen te 
stellen. Hiermee wordt het niveauverschil binnen een team en binnen de competitie kleiner. 

 
Teams inschrijven 
Gebruik voor het inschrijven van teams op MijnKNLTB (mijnknltb.nl) het Stappenplan inschrijving 
competitie (centrecourt.nl/tenniskids-stappenplannen).  
 

Kinderen/teams toevoegen of terugtrekken na deadline 
In de Rode en Oranje competitie wordt per kleur en niveau een indeling gemaakt op basis van de 
ingeschreven teamgroottes. Het is van belang dat de opgegeven teamgrootte ongeveer hetzelfde blijft 
gedurende de competitie. Zo komen alle kinderen voldoende aan spelen toe.  
 
Je kan na sluiting van de inschrijving een (reserve) speler toevoegen of verwijderen, mits daarvoor 
nog voldoende ruimte is in het team of de afdeling. Dit kan op de volgende manieren: 

1. Een speler toevoegen kan op de speeldag zelf door de host via de Tenniskids planner. 

Belangrijk is dat de speler een actief lidmaatschap heeft (bondsnummer gekoppeld aan de 

betreffende club) en de juiste kleur en het niveau staat vastgelegd.  

2. Wil je het kind vooraf aan een speeldag aan het team toevoegen of verwijderen, dan kan dat 

door een verzoek bij de KNLTB neer te leggen via tenniskids@knltb.nl. Vermeld hierbij de 

gegevens en het betreffende team van de speler.  

Het is wenselijk dat de teams zo correct mogelijk qua teamsamenstelling worden bijgehouden op 
MijnKNLTB (mijnknltb.nl), zodat de hostverenigingen ook de juiste informatie binnenkrijgen bij het 
downloaden van de afdelingsgegevens. 
 

Teambegeleiding toewijzen 
Het is goed om per team een teambegeleider te vragen om het reilen en zeilen van het team te 
coördineren. Dat kan een ouder zijn van een deelnemend kind, een verenigingsfunctionaris of wellicht 
de tennisleraar. Deze teambegeleider kun je via MijnKNLTB (mijnknltb.nl) koppelen aan het team, 
zodat de organiserende vereniging eventueel contact kan opnemen met de betreffende 
teambegeleider. De begeleider kun je de volgende taken geven: 

http://www.mijnknltb.toernooi.nl/
https://centrecourt.nl/siteassets/centrecourt.nl/downloads/tenniskids/downloads/handleiding-inschrijving-njc-rood.oranje.pdf
https://centrecourt.nl/siteassets/centrecourt.nl/downloads/tenniskids/downloads/handleiding-inschrijving-njc-rood.oranje.pdf
https://centrecourt.nl/themas/tenniskids/functionaris-tenniskids/
mailto:tenniskids@knltb.nl
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Speeltijden invoeren 
Als de indeling bekend is kun je zien of en wanneer jouw club een afdeling host. Je vindt de indeling 
op MijnKNLTB (mijnknltb.nl). In het stappenplan Bekijken wedstrijdprogramma 
(centrecourt.nl/tenniskids-stappenplannen) staat uitgelegd hoe je de indeling van jouw club kunt 
vinden. Als je een afdeling host voer dan zo snel mogelijk (uiterlijk acht dagen voorafgaand aan de 
hostdag) de aanvangstijden in op MijnKNLTB. Voor ouders is het prettig als zij ruim van tevoren weten 
hoe laat hun kind moet spelen. Voor een uitleg van het invoeren kun je gebruik maken van het 
stappenplan Aanvangstijden invoeren (centrecourt.nl/tenniskids-stappenplannen).  
 

Hostdag ruilen of verplaatsen 
Het kan zijn dat er op jouw vereniging op de vastgestelde speeldag dat je moet hosten andere 
activiteiten plaatsvinden. Mocht jouw park écht niet beschikbaar zijn op een speeldag, dan zijn er 
waarschijnlijk wel andere mogelijkheden voor het hosten (zie bijlage 1).  
 

Tenniskids planner 
De Tenniskids planner is een handig hulpmiddel om je wedstrijden mee samen te stellen. Met behulp 
van dit programma kun je gemakkelijk een indeling maken voor jouw hostdag. Zo vink je bijvoorbeeld 
voor de Oranje competitie de aanwezige spelers aan en het programma maakt een wedstrijdschema 
voor de speeldag. Aan het einde van de ochtend upload je de aanwezigheid en/of de uitslagen, zodat 
deze zichtbaar worden op MijnKNLTB (mijnknltb.nl). De Tenniskids planner draait op Windows en je 
kunt deze online downloaden. Een uitleg van de Tenniskids planner vind je in het stappenplan 
Tenniskids planner hostdag (centrecourt.nl/tenniskids-stappenplannen).   
  

http://www.mijnknltb.toernooi.nl/
https://centrecourt.nl/siteassets/centrecourt.nl/downloads/tenniskids/downloads/stappenplan-bekijken-wedstrijdprogramma-rood-oranje.pdf
https://centrecourt.nl/themas/tenniskids/functionaris-tenniskids/
https://centrecourt.nl/siteassets/centrecourt.nl/downloads/tenniskids/downloads/handleiding-tijden-invoeren.pdf
https://centrecourt.nl/themas/tenniskids/functionaris-tenniskids/
https://www.toernooi.nl/product/download.aspx?pgid=15
https://centrecourt.nl/siteassets/centrecourt.nl/downloads/tenniskids/downloads/tenniskids-planner-hostdag.pdf
https://centrecourt.nl/siteassets/centrecourt.nl/downloads/tenniskids/downloads/tenniskids-planner-hostdag.pdf
https://centrecourt.nl/themas/tenniskids/functionaris-tenniskids/
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3. Organisatie hostdag 
In dit hoofdstuk lees je hoe de organisatie van een hostdag op jouw club in zijn werk gaat en geven 
we je diverse tips voor de organisatie.  
 

3.1 Algemene tips 
Het is goed om je te realiseren dat je jonge kinderen op het park krijgt. Veel van deze kinderen nemen 
voor het eerst deel aan een dergelijke activiteit en weten dan ook niet hoe alles in zijn werk gaat. 
Neem daarom deze kinderen ‘bij de hand’ en leg ze uit wat er precies gaat gebeuren. Zo voelen deze 
kinderen zich sneller thuis en beleven ze een leuke competitiedag. 
 

Voorbereiding 
Om de kinderen goed voorbereid de competitie in te laten gaan, is het raadzaam om ze bijvoorbeeld 
in de training, wegwijs te maken in wat er op een competitiedag gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan het 
doornemen van de telling of leg ze uit hoe een competitiedag er globaal uit ziet. Maak daarnaast 
binnen de vereniging tijdig afspraken over de hostdagen. Wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor:   

− Het reserveren van de banen; 

− Het regelen van leraren en vrijwilligers om de ochtend te begeleiden; 

− Het bestellen van ballen, netjes en belijning; 

− Het beheren van de Tenniskids planner; 

− Het bedenken en geven van een warming-up en afsluiting; 

− De aankleding van het park of clubhuis; 

− Het ontvangen van de teams en begeleiders; 

− Het klaarmaken van de veldjes; 

− De consumpties. 

Op de dag zelf 

− Kies als organisator een centrale plek in het clubhuis. Ouders en kinderen zien dan snel waar 

ze moeten zijn. 

− Zorg dat de bezoekende teams bij de deur worden ontvangen of herkend. We willen graag 

een ontspannen en informele sfeer organiseren waar kinderen zich thuis voelen en dan is een 

hartelijke ontvangst een goed begin. 

− Laat de mensen die de ontvangst doen, of de organisator zijn, zich met hun naam voorstellen. 

Dit maakt het persoonlijk en informeel. Denk ook aan het inzetten van oudere jeugdleden voor 

de ontvangst.  

− Geef alle kinderen een naamsticker, zo kunnen kinderen elkaar ook makkelijker aanspreken.  

− Leg de kinderen uit waar de kleedkamers en toiletten zijn. Veel kinderen komen op een, voor 

hen, nieuwe locatie en dat is best eng. 

− Laat de kinderen tijdens de wedstrijdjes zoveel mogelijk zelf tellen. Gebruik bij de Rode 

competitie wasknijpers voor de telling. Bij ieder punt hang je een wasknijper aan het net. De 

tegenstander heeft een andere kleur wasknijpers. 

− Na afloop is het leuk om de kinderen die naar huis gaan nog iets mee te geven. Denk aan een 

(gezonde) snack of bijvoorbeeld een leuk Tenniskids item zoals een hoofdbandje, medaille of 

demper. Kijk hiervoor op www.tennisdirect.nl/tenniskids.  

http://www.tennisdirect.nl/tenniskids
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3.2 Organisatie Rode competitie 
Bekijk de video op centrecourt.nl/tenniskids-stappenplannen, waarin de stappen voor de organisatie 
van een Rode competitiedag stap voor stap worden doorgenomen.  
 

Banen en ballen  
Er wordt gespeeld op een rode (mini)baan. Op een ‘hele tennisbaan’ 
worden over de breedte 4 rode baantjes gemaakt, zodat 8 spelers 
gelijktijdig kunnen tennissen. Gebruik hiervoor bij voorkeur 4 mininetjes 
van 6 meter breed. Houd rekening met een nethoogte van +/- 80 cm. Er 
wordt gespeeld met rode (stage 3) ballen. Er is minimaal 1 rode bal per 
baantje beschikbaar. 
 

Wat heb je nodig? 

− Eén of twee tennisbanen; 

− Mininetjes of afzetlint; 

− Eventueel rubber lijntjes om een extra baan uit te leggen; 

− Pylonen voor de teams; 

− Wasknijpers voor de partijscores; 

− Organisatietafel; 

− Eventueel iets te drinken voor de kinderen; 

− Een Windows laptop met de Tenniskids planner. 

Organisatie 
Je kunt ongeveer 18-24 kinderen op jouw vereniging verwachten. Soms zijn het minder kinderen dan 
je volgens de indeling zou verwachten, maar dat is niet erg. Invallers heb je niet nodig. 
 
Stappenplan 

1. Zorg dat de Tenniskids planner gedownload en klaar voor gebruik is. Om de planner te 

kunnen gebruiken, moet je inloggen met je MijnKNLTB account (mijnknltb.nl). Zorg ook dat je 

het toernooinummer van de Rode competitiedag bij de hand hebt. Zie voor een uitleg van de 

Tenniskids planner het stappenplan Tenniskids planner (centrecourt.nl/tenniskids-

stappenplannen). 

2. Je vinkt de aanwezige spelers aan in het programma en upload hun aanwezigheid. Op deze 

manier wordt dit ook zichtbaar in het online spelersprofiel van de kinderen.   

3. Op de baan verdeel je alle aanwezige spelers over twee teams, die qua grootte ongeveer aan 

elkaar gelijk zijn. In dit voorbeeld ‘team Blauw’ en ‘team Rood’. Bedenk gerust andere 

teamnamen, zoals bijvoorbeeld ‘team Federer’ of ‘team Nadal’. 

4. Zet een rode en een blauwe pylon naast de 

baan en laat de spelers daarachter met hun 

team een rij vormen; team rood achter de 

rode pylon, team blauw achter de blauwe 

pylon. De voorste spelers van beide teams 

spelen tegen elkaar en doen dat op het 

eerste baantje dat vrij is of vrij komt. De partij 

is afgelopen als één van beide spelers 7 

punten heeft gewonnen.  

https://centrecourt.nl/themas/tenniskids/functionaris-tenniskids/
https://centrecourt.nl/siteassets/centrecourt.nl/downloads/tenniskids/downloads/tenniskids-planner-hostdag.pdf
https://centrecourt.nl/themas/tenniskids/functionaris-tenniskids/
https://centrecourt.nl/themas/tenniskids/functionaris-tenniskids/
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5. De spelers die gespeeld hebben komen terug naar de pylonen. De winnaar van deze partij 

mag een extra pylon plaatsen op de pylon van zijn/haar team en sluit achteraan in de rij. De 

wedstrijd wordt gewonnen door het team dat na de afgesproken tijd de hoogste stapel pylonen 

heeft.  

6. Houdt even pauze met wat drinken en eventueel een snelle fruithap en deel de rijtjes opnieuw 

in voor nog een ronde (20-25 minuten).  

7. Sluit de dag af met evenveel aandacht voor het winnende als voor het verliezende team. De 

uitslag is namelijk bij de Rode competitie niet het belangrijkste. Licht daarom enkele 

bijzonderheden van de dag uit, zoals sportief spel, de mooiste bal, de grootste doorzetter 

enzovoort. 

Tips 

− Tip 1: Probeer teams samen te stellen met een oneven aantal spelers. Wanneer je in een 

team een even aantal spelers hebt, moet je de spelers een keer wisselen in de rij. Dit om te 

voorkomen dat de kinderen telkens tegen dezelfde tegenstander spelen.  

− Tip 2: Als je niet veel pylonen hebt dan kun je ook speelkaarten gebruiken die je in een pylon 

stopt. Belangrijk is dat de kinderen niet te snel zien dat hun team veel minder punten heeft en 

dus geen kans meer heeft om te winnen, zodat ze niet gedemotiveerd raken.  

Voorbeeld dagindeling 

− 08.10 - 08.30 uur: rode baantjes klaarmaken 

− 08.45 uur: binnenkomst teams, hostvereniging ontvangt ouders en kinderen 

− 09.00 uur: met kinderen naar de banen 

− 09.00 - 09.10 uur: korte uitleg en gezamenlijke warming-up (bekijk onze warming-up video op 

centrecourt.nl/tenniskids-stappenplannen voor inspiratie) 

− 09.10 - 09.30 uur: wedstrijdjes spelen 

− 09.30 - 09.40 uur: pauze 

− 09.40 - 10.00 uur: wedstrijdjes spelen 

− 10.00 - 10.15 uur: gezamenlijk afsluiten en aanwezigheid registreren en uploaden in 

Tenniskids planner. 

 

3.3 Organisatie Oranje competitie 
Bekijk de video op centrecourt.nl/tenniskids-stappenplannen, waarin de stappen voor de organisatie 
van een Rode competitiedag stap voor stap worden doorgenomen. 
 

Banen en ballen 
Er wordt gespeeld op een oranje (driekwart) baan met oranje (stage 2) 
ballen. Er zijn 3 oranje ballen per baan nodig. Op een ‘hele tennisbaan’ 
wordt 1 oranje baan gemaakt door een aangepaste achterlijn te maken 
halverwege de bestaande service- en baseline. Kies hiervoor een veilige 
oplossing die past bij de baansoort waarop wordt gespeeld. Bij 
verschillende sportwinkels zijn speciale belijningen (markeringslijnen) te 
koop. Op hardcourt- en kunstgrasbanen kan tape een mogelijkheid zijn. 
Bij gravel(achtige) banen kunnen extra lijnen (band of echte lijnen) met spijkers vastgezet worden. Ook 
kunnen lijnen eenvoudig met de voet (met meel, bloem of kalk) in het gravel getekend worden. De 
zijlijnen van de oranje baan liggen zo’n 80 cm binnen de enkelspelzijlijnen van de volledige baan. 
Ook is het mogelijk om een oranje veld te creëren van enkelspelzijlijn naar enkelspelzijlijn.  

https://www.youtube.com/watch?v=E5qo0ti9408&t=29s
https://centrecourt.nl/themas/tenniskids/functionaris-tenniskids/
https://centrecourt.nl/themas/tenniskids/functionaris-tenniskids/
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Wat heb je nodig 

− Organisatietafel; 

− Een Windows laptop met Tenniskids planner; 

− De gegevens van de betreffende afdeling; 

− Drie oranje ballen per baan, dus ongeveer 12 oranje ballen voor een afdeling; 

− Lijnen om de oranje baan mee uit te zetten (eventueel via internet te bestellen). 

Organisatie 
Je kunt ongeveer 18-24 kinderen op jouw vereniging verwachten. Deze spelers zijn verdeeld over vier 
tot zeven ploegen. Voor de indeling van de partijtjes maak je gebruik van de Tenniskids planner. Heb 
je meerdere afdelingen op hetzelfde tijdstip op je park dan is het verstandig om te kijken of je over 
twee laptops kunt beschikken, inclusief twee personen die de wedstrijden en het ontvangst kunnen 
regelen. Op deze manier hoef je minder te schakelen tussen de verschillende afdelingen. Het is 
overigens wel mogelijk om meerdere afdelingen op dezelfde laptop te downloaden. 
 
Stappenplan 

1. Zorg dat de Tenniskids planner gedownload en klaar voor gebruik is. Zie hiervoor het 

stappenplan Tenniskids planner (centrecourt.nl/tenniskids-stappenplannen) waarin de stappen 

voor de organisatie van een Rode competitiedag stap voor stap worden doorgenomen. Om de 

planner te kunnen gebruiken, moet je inloggen met je MijnKNLTB account (mijnknltb.nl). Zorg 

ook dat je het toernooinummer van de Oranje competitiedag bij de hand hebt. 

2. Je vinkt de aanwezige spelers aan in het programma. Als alle teams/spelers er zijn kun je het 

programma de opdracht geven om de wedstrijden te genereren. Ieder kind speelt meerdere 

partijtjes. Dat kunnen enkelpartijen en/of dubbelpartijen zijn. Met het programma kun je meer 

rondes plannen dan nodig is. Het is niet nodig alle rondes te spelen. 

3. Vertel de spelers met wie en tegen wie ze spelen en op welke baan. 

4. Als de partij is afgelopen dien je in het programma aan te geven wie de partij heeft gewonnen 

door op de naam te klikken. De planner rekent uit welk team het beste resultaat heeft behaald. 

Zo ontstaat er een eerlijke eindstand. 

5. Aan het einde van de dag kun je de eindstand meedelen en het aantal punten wat de teams 

hebben behaald bekend maken. Je upload de partijuitslagen via de Tenniskids planner, zodat 

deze ook online zichtbaar worden en meegenomen worden in het spelersprofiel van de 

kinderen. 

Voorbeeld dagindeling 

− 08.10 - 08.30 uur: oranje banen uitzetten; 

− 08.45 uur: binnenkomst teams, hostvereniging ontvangt ouders en kinderen. De aanwezige 

spelers in het programma aanvinken; 

− 09.00 - 09.10 uur: korte uitleg en gezamenlijke warming-up (bekijk onze warming-up video op 

centrecourt.nl/tenniskids-stappenplannen voor inspiratie); 

− 09.10 +/- 11.00 uur: wedstrijdjes spelen. Het aantal wedstrijdjes is afhankelijk van hoeveel 

banen je beschikbaar hebt. Zorg dat iedere speler zeker 3 wedstrijdjes heeft gespeeld en 

maak de speeldag niet langer dan 2,5 uur; 

− 11.15 uur: gezamenlijk afsluiten en eindstand en scores per team bekend maken. Vervolgens 

de scores invoeren en uploaden in de Tenniskids planner. 

https://centrecourt.nl/siteassets/centrecourt.nl/downloads/tenniskids/downloads/tenniskids-planner-hostdag.pdf
https://centrecourt.nl/themas/tenniskids/functionaris-tenniskids/
https://www.youtube.com/watch?v=E5qo0ti9408&t=29s
https://centrecourt.nl/themas/tenniskids/functionaris-tenniskids/
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Bijlage 1 Uitwijkmogelijkheden hostdag 
 

− Neem contact op met een vereniging in de buurt en kijk of je daar terecht kunt. 

− Overleg met de verenigingen uit je afdeling of je wellicht een speeldag kunt ruilen. Niet iedere 
vereniging heeft op dezelfde speeldag het park vol. 

− Overleg met de andere teams of je kunt uitwijken naar een andere dag. 

− Overleg of er mogelijkheden zijn in gespreide aanvangstijden. 

− Wees flexibel met andere activiteiten die op dezelfde speeldag op het park plaatsvinden. 
Wellicht is het ook te combineren. 

− Vraag haleigenaren of je daar naartoe kunt uitwijken. 

− Een afdeling kun je iets korter laten spelen, zodat de banen eerder beschikbaar zijn voor een 
andere activiteit. Zorg er echter wel voor dat ieder kind in ieder geval meerdere partijtjes 
speelt en niet slechts voor één partijtje is gekomen. De Rode competitie speelt gemiddeld 1 
uur, de Oranje competitie 2 à 2½ uur. 

− In oranje kun je kiezen voor alleen dubbelpartijen, zodat er per ronde meer kinderen aan het 
spelen zijn. 

− Bij een grote opkomst en een gebrek aan voldoende banen voor de Oranje competitie kunnen 
de enkelpartijen op een smalle oranje baan worden gespeeld (de helft van de baan incl. 
tramrails). Bij twee enkelpartijen op één tennisbaan staan er meer kinderen op de banen en 
hoeven ze minder lang te wachten. 

− Een rood competitieteam zou op één tennisbaan kunnen spelen waarop je 4 veldjes kunt 
maken en 2 extra veldjes van achterlijn tot het hekwerk. 

 

 


