
 

Tennis feest “Tennis Quiz” 
 

Benodigdheden: 

 Ton met verschillende ballen; rood, oranje, groen en geel (10 ballen per kleur) 

 Voor elk team iets wat geluid kan maken; fietsbel, toeter of ratel 

 Voor elk team een gelamineerd vel wit papier, een White board stift en een 

doekje/sponsje (om schoon te vegen) 

 100 ballonnen 

 Stopwatch 

 6 mini rackets 

 

Speluitleg: 

Verdeel het aantal deelnemers in verschillende teams, laat de teams bij elkaar aan een tafel in 

de tenniskantine of op het terras zitten.  

 

Let op: Verdeel de leeftijden eerlijk over de verschillende teams. Voorkom dat je een team hebt 

met alle jongste kinderen bij elkaar. 

 

De teams strijden tegen elkaar tijdens de tennisquiz. 

 

In een ballenton zitten 35 tennisballen, 10 rode, 10 oranje, 10 groene en 5 gele ballen. De 

quizmasters pakt steeds 1 bal uit de ballenton. De kleur van de tennisbal bepaalt wat voor vraag 

of opdracht de teams van de tennisquiz krijgen. 

 

Vraag of opdracht goed beantwoord of volbracht levert een punt op.  

Tip: geef in plaats van punten ballonnen. Laat het team de ballon opblazen en hun teamtafel 

versieren.  

 

Aan het einde van de quiz wint het team met de meeste ballonnen. 
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Rood:    

Algemene tenniskennis vraag; welk team het eerst reageert dmv. het vooraf afgesproken geluid 

te maken (fietsbel, toeter of ratel) mag het antwoord geven.  

 

Antwoord goed: je team verdient een punt/ballon 

Antwoord fout: het team dat daarna het snelst reageert door middel van het vooraf afgesproken 

geluid te laten horen, mag dan het antwoord geven. 

 

Oranje: 

Schattingsvraag; ieder team schrijft op het gelamineerde vel wit papier het team antwoord op de 

vraag.  

 

Het team dat het dichtste bij het juiste antwoord zit, verdient een punt/ ballon. Wanneer dat 

meerdere teams zijn, krijgen deze teams allemaal een punt/ ballon. 

 

Groen: 

Uitbeelden; de quizmaster of andere vrijwilliger beeldt (max. 30 seconden) uit wat er gevraagd 

wordt. Zonder te praten!  Alles heeft natuurlijk te maken met tennis 

 

Geel: 

Tennis Challenge; van elk team worden 1 of meerdere teamleden gevraagd (staat bij de vraag) 

een tennisuitdaging te volbrengen. 

 

Wanneer de Challenge succesvol wordt volbracht, ontvangt het team een punt/ ballon 

 

Tip bij Tennis Challenge opdrachten: 

Pas sommige Challenge opdrachten aan afhankelijk van de leeftijd van het kind wat deelneemt. 

Het is niet eerlijk als een kind van 6 dezelfde opdracht moet uitvoeren als iemand van 12. 

Differentieer op dat moment en maak de opdracht voor de 12 jarige moeilijker of voor de 6 jarige 

makkelijker. 
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Vragen die horen bij rood 
 

Het team dat als eerste reageert door middel van het laten horen van voor afgesproken geluid 

(bel, toeter of ratel) mag het antwoord geven. 

 

Vraag goed:  1 punt/ ballon 

Vraag fout:  Vanaf dat moment moet er weer snel gereageerd worden. 

 

1. Hoe heet deze bekende tennisspeler? 

Ik ben geboren in Spanje en tennis met mijn linkerhand. In mijn tenniscarrière heb ik al heel veel 

prijzen gewonnen en vaak tegen Federer en Djokovic gespeeld. Lange tijd was ik de beste 

tennisser van de hele wereld. 

 

Antwoord:  Nadal 

 

2. In Engeland wordt een heel belangrijk tennistoernooi gespeeld, dit toernooi heet 

Wimbledon. De beste mannen en vrouwen tennisspelers uit de hele wereld komen daar naar 

toe. De tennisbaan heeft een speciale ondergrond, waarop dit toernooi gespeeld wordt, 

wat voor ondergrond is dit? 

 

Antwoord:  Gras 

 

3. Als je begint met tennissen speel je met rode, oranje, groene of gele tennisballen. Dit 

hangt af van je leeftijd. Je kunt ook in teams competitie spelen. Hoe heet deze competitie? 

 

Antwoord: WORLD TOUR 

 

4. Je speelt een tenniswedstrijd tijdens de WORLD TOUR (competitie) en jij verliest de 

wedstrijd. Wat doe je als eerste als de wedstrijd is afgelopen? 

 

Antwoord: Je geeft je tegenstander een hand en feliciteert hem of haar 

 

5. In de tennisles zegt de tennisleraar tegen jou dat je nadat je geslagen hebt steeds 

zijwaarts-sluit-pas terug moet gaan, naar het midden van de tennisbaan bij de achterste lijn voor 

jouw baan. Waarom is het verstandig om na je slag steeds naar het midden terug te gaan 

en daar klaar te staan? 

 

Antwoord: Dat is de beste positie om klaar te staan voor de volgende bal. Als je in de hoek 

blijft staan, speelt je tegenstander als hij of zij slim is, de bal naar de hoek waar jij niet staat.
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6. Je vindt tennis heel leuk en je wilt het liefste elke dag tennissen. Maar de 

tennisvereniging is ver van je huis en je vader of moeder kan je maar 2x per week brengen. Kan 

jij nog 3 locaties bedenken, dichtbij huis, waar je zou kunnen tennissen? 

 

Antwoord: Op school tijdens de gymles, op het schoolplein, op straat, in de tuin, tegen de 

schuurdeur, op het garage plein, etc.  

 

7. Noem een bekende Nederlandse tennisster, zowel een man als een vrouw.  

 

Antwoord:   

Bijvoorbeeld bij de mannen: Robin Haase, Thiemo de Bakker, Igor Sijsling, Jean Julie Royer 

Bijvoorbeeld bij de vrouwen: Kiki Bertens, Arantxa Rus, Michaella Krajicek 

 

8. Je speelt een wedstrijd en de tegenstander speelt een bal en jij weet niet of de bal in of 

uit was en je tegenstander kon het ook niet goed zien. Hoe lossen jullie dit op? 

 

Antwoord: Je speelt het punt opnieuw, een let heet dat met tennis 

 

9. Er zijn verschillende tennisbanen; tennisbanen van kunstgras, tennisbanen van gravel, 

tennisbanen van een soort rubber. Wat moet je altijd doen als je klaar bent met tennissen op 

een tennisbaan van gravel? 

 

Antwoord: Je moet de baan vegen, zodat het gravel weer goed verdeelt over de baan ligt 

en de volgende die gaat tennissen een mooie baan heeft. 

 

10. Tegenwoordig is Beachtennis ook erg populair. Op welke ondergrond speel je 

Beachtennis? 

 

Antwoord: Zand 
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Vragen die horen bij oranje 
 

Schrijf je antwoord op het gelamineerde vel wit papier. Het team dat het dichtste bij het juiste 

antwoord zit, wint het punt/ ballon. Overleg met je team. Soms is het zelfs een beetje raden of 

gokken. 

 

Veeg na elke vraag je papier weer schoon. 

 

1. Bij grote toernooien wordt de snelheid van een service gemeten. Een auto mag op de 

snelweg 120 en soms 130 km per uur rijden. Hoeveel kilometer denk jij dat de hardste 

service ooit gemeten is geslagen? 

 

Antwoord: De Australiër Samuel Groth heeft op een challenger in het Zuid-Koreaanse 

Busan de hardste service ooit geslagen. De tennisbond ATP maakte bekend dat de nummer 

340 van de wereldranglijst de bal een vaart meegaf van 263 kilometer per uur. Het wereldrecord 

stond met 251 km/u op naam Ivo Karlovic.  

 

2. Rolstoeltennis is tennis voor mensen met een beperking, die niet of nauwelijks kunnen 

lopen, in een rolstoel zitten en toch willen tennissen. Esther Vergeer was een hele bekende 

rolstoeltennisser, zij heeft ook meegedaan aan de Olympische spelen voor mensen met een 

handicap (Paralympics). Hoeveel gouden medailles denken jullie dat zij heeft gewonnen op 

de Paralympics? 

 

Antwoord:  7 gouden medailles 

 

3. In een tennisracket zitten snaren, daar raak je de bal mee als je slaat. Hoeveel meter 

snaar zit er in een tennisracket van een volwassen persoon? 

 

Antwoord: Ongeveer 10 meter 

 

4. Na voetbal is tennis de grootste sport van Nederland. Hoeveel tennisverenigingen 

denk jij dat er zijn in Nederland? 

 

Antwoord: 1700 

 

5. Hoeveel keer kan de tennisleraar (of willekeurig ander iemand) de bal op het 

racket hooghouden in 30 seconden? 

 

Antwoord: Tennisleraar laat het zien, punten afhankelijk van het resultaat en antwoord 

teams 
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6. Bij tennis speel je in een kleur en op een afmeting van een baan die hoort bij je leeftijd. 

Vanaf de kleur Oranje speel je over het grote net op de tennisbaan. Hoe hoog denk jij dat dat 

net is in het midden in centimeters? 

 

Antwoord: 91,4 cm 

 

7. Schrijf zo veel mogelijk tennistermen (woorden) op in 1 minuut, bijvoorbeeld: net, 

racket, bal etc. (deze woorden mag je nu niet meer gebruiken). 

 

Antwoord: >5 woorden, 1 punt/ ballon, >10 woorden 2 punten/ ballonnen 

 

8. De quizmaster laat een gele bal vallen van de hoogte van een gestrekte arm schuin 

boven zijn of haar hoofd. Hoe vaak stuitert de bal voordat de bal stil ligt? 

 

Antwoord: Afhankelijk van het resultaat en antwoord van de teams 

 

9. De beste Nederlandse tennisser bij de mannen is …………….. (vooraf opzoeken lijst 

verandert steeds). Op welke plaats denken jullie dat hij op de wereldranglijst staat? (vooraf 

opzoeken lijst verandert steeds) 

 

Antwoord: Vooraf uitzoeken 

 

10. De beste Nederlandse tennisser bij de vrouwen is …………….. (vooraf opzoeken, lijst 

verandert steeds). Op welke plaats denken jullie dat zij op de wereldranglijst staat? (vooraf 

opzoeken lijst verandert steeds) 

 

Antwoord: Vooraf uitzoeken 
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Vragen die horen bij groen 
 

De quizmaster of een andere vrijwilliger beeldt iets uit wat bij tennis hoort Het team dat als 

eerste reageert door middel van het laten horen van voor afgesproken geluid (bel, toeter of ratel) 

mag het antwoord geven. 

 

Vraag goed:  1 punt/ ballon 

Vraag fout:  Vanaf dat moment moet er weer snel gereageerd worden. 

 

 

Beeld de volgende tennistermen uit (1 per keer): 

 

1 De tennisleraar 

 

2. Service 

 

3. Een tennisrally 

 

4. Een smash  

 

5. Tossen 

 

6. Een verloren wedstrijd 

 

7. Backhand 

 

8. Split step 

 

9. Warming-up 

 

10. Ballenjongen/ meisje 
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Opdrachten die horen bij geel 
 

Als de gele bal wordt getrokken, betekent dat een tennisuitdaging. Elk team kiest het aantal 

teamleden uit dat in de vraag wordt gesteld en doet de Challenge. Lukt de Challenge ontvang je 

een punt of ballon. Een teamlid mag pas voor de 2e keer worden ingezet, als eerst iedereen een 

Challenge gedaan heeft. 

 

1. Kies 1 teamlid per team uit die deze Challenge probeert te volbrengen. 

Pak je racket omgekeerd bij het handvat vast, zodat je blad naar beneden wijst. Leg op de 

onderkant van je handvat een bal neer. Probeer de bal 10 seconden, zonder dat hij valt, op de 

kop van je handvat te laten liggen. 

Je hebt 2 pogingen 

 

2. Kies 2 teamleden per team die deze Challenge proberen te volbrengen. 

Ga met het 2 tal, 3 meter van elkaar, met het gezicht naar elkaar toe staan. Probeer in 30 

seconden zo veel mogelijk over te gooien zonder dat de bal op de grond komt. Elke vangbal is 

een punt. Je werkt dus samen als team, probeer de bal onderhands zo goed mogelijk aan te 

gooien. 

 

>8 punten, 1 ballon 

 >15 punten, 2 ballonnen 

  

3. Kies 1 teamlid per team uit die deze challenge probeert te volbrengen. 

Pak het racket vast bij het handvat, gebruik eventueel je andere hand ter ondersteuning. 

Leg een bal op je snaren, de bal mag er niet afvallen. De begeleider geeft een aantal 

commando’s, die je op de plaats moet volbrengen zonder dat de bal valt. Lukt dit, verdien je een 

punt/ ballon. 

 

De commando’s zijn: 

1. Draai een rondje om je as 

2. Spring 3x in de lucht 

3. Ga op de grond zitten en weer opstaan 

 

4. Challenge voor het hele team  

Geef gedurende 45 seconde zo snel mogelijk een tennisbal door van hand naar hand. Let op er 

mag niet gegooid worden. Tel hardop met je team, elke keer dat de bal wordt overgegeven is 

een punt. Alle team beginnen tegelijk. 

 

Je krijgt een punt/ ballon als je >25 keer haalt.  

Het team met de hoogste score krijgt 1 ballon extra. 
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5. Kies 1 teamlid per team uit die deze Challenge probeert te volbrengen. 

Balanceer het racket op het puntje van je wijsvinger. 

 

Je krijgt een punt/ballon als je 15 seconden je racket kan laten balanceren op het puntje van je 

wijsvinger.  

 

Pas op: hoe voldoende afstand, zodat het raket niet tegen iemand aan kan vallen. 

De deelnemer krijgt 2 pogingen 

 

 

 

 


