Tenniskids toernooitje
Deze handleiding is ontwikkeld om ‘corona-proof’ een Tenniskids Toernooitje te kunnen
organiseren. Hierin staat beschreven waar je rekening mee dient te houden in verband met de
maatregelen in strijd tegen het coronavirus. Deze handleiding zal op basis van de actualiteit
worden aangepast.

1. Aanvraag en publiceren
In verband met corona is het van belang dat kinderen zich vooraf inschrijven voor een
tenniskidstoernooitje, zodat van te voren bekend is hoeveel kinderen gaan deelnemen. De
inschrijvingen kun je regelen via de mail, maar het is ook mogelijk om een Tenniskids toernooitje
aan te vragen via MijnKNLTB. Voor het aanvragen van een Tenniskids Toernooitje verwijzen we
je naar het stappenplan ‘’Toernooitje aanvragen’’.
2. Format
Het is belangrijk om de verschillende kleuren in tijdsblokken te organiseren, zodat er geen
samenkomst op het park ontstaat. Houd er rekening mee dat er minimaal een half uur verschil
zit tussen het eind van het toernooitje voor rood en de start van het toernooitje voor oranje.
Voorbeeld:
Rood: 09.30 uur – 11.00 uur
Oranje: 11.30 uur – 13.30 uur
Groen: 14.00 uur – 16.00 uur
Je kunt er ook voor kiezen om de kleuren op verschillende dagen te organiseren.
Rood:
o De kinderen worden ter plekke ingedeeld in teams
o De trainer/vrijwilliger gaat met een groep kinderen naar een baan.
o De wedstrijden worden gespeeld tot 7 punten. Het kind dat het eerst 7 punten heeft
behaald wint.
o De trainer/vrijwilliger deelt telkens de wedstrijden in op hun eigen baan
o Alle gewonnen punten worden opgeteld bij het teamresultaat
Oranje:
o De kinderen worden vooraf ingedeeld in poules en elke poule krijgt een vaste baan
toegewezen
o De wedstrijden duren 10 minuten en bij een gelijke stand wordt er een beslissend punt
gespeeld
o Als de poule uitgespeeld is kun je er nog voor kiezen om alle nummers 1 naar baan 1 te
sturen, alle nummers 2 naar baan 2 en alle nummers 3 naar baan 3. Zo ontstaat er
makkelijk een nieuwe poule indeling.

Groen:
o De kinderen worden vooraf ingedeeld in poules en elke poule krijgt een vaste baan
toegewezen
o De wedstrijden duren 20 minuten en bij een gelijke stand wordt er een beslissend punt
gespeeld
o Als de poule uitgespeeld is kun je er nog voor kiezen om alle nummers 1 naar baan 1 te
sturen, alle nummers 2 naar baan 2 en alle nummers 3 naar baan 3. Zo ontstaat er
makkelijk een nieuwe poule
3. Communicatie
Denk goed na over het communicatie kanaal die je gaat gebruiken om je Tenniskids
Toernooitje onder de aandacht te brengen. Hierbij kun je denken aan:
o
o
o
o

Trainer
Social media
Nieuwsbrief
ClubApp

4. Voorbereiding
o

Plan de wedstrijden voor oranje en groen van te voren in en communiceer deze vooraf,
zodat de kinderen weten hoe laat en op welke baan ze moeten spelen. Help als
vrijwilliger op de dag zelf bij het regelen hiervan.

5. Toernooicommissie
o
o

Per baan is er maximaal 1 vrijwilliger aanwezig die als toezichthouder fungeert
Als vrijwilliger heb je de taak van toezichthouder en organisatie

6. Waar moet je als organisatie rekening mee houden?
o
o
o
o

Zolang het clubhuis gesloten is dienen spelers zich 5 minuten voor de wedstrijd te
melden en na afloop direct weer te vertrekken
Ouders zijn niet toegestaan om te kijken naar de wedstrijden, dus ze zetten hun kind af
en halen hun kind na afloop weer op
Geen nevenactiviteiten
Kinderen t/m 18 jaar hoeven geen 1,5 m afstand te houden bij elkaar. Ten opzichte van
vrijwilligers moet hier wel rekening mee worden gehouden.

7. Waar moeten spelers rekening mee houden?
o
o
o

Clubhuis alleen open voor toilet (mits het clubhuis is geopend)
Zolang het clubhuis gesloten is ga je na het tennissen meteen weer naar huis
De algemene hygiëneregels:
- Was je handen voor en na het spelen

- Schud geen handen en geef geen high fives
- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
- Blijf thuis bij klachten

