Handleiding organisatie Oranje
competitie
Je bent hostvereniging van een of meerdere Rode of Oranje competitie afdelingen. Dat is
natuurlijk erg leuk maar wij kunnen ons ook voorstellen dat er nog wat onduidelijkheid
bestaat. Hieronder hebben we een aantal dingen bij elkaar gezet die je kunnen helpen bij de
organisatie van een Oranje competitiedag.

Banen en ballen
Er wordt gespeeld op een oranje (driekwart) baan. Er wordt gespeeld 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. Klik hier als je ze meteen wil
bestellen.
Bij hardcourt en kunstgras 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 (deze moeten wel af en
toe bijgewerkt worden).
Naast de oranje baan van enkelspelzijlijn naar enkelspelzijlijn is het ook mogelijk van een
smallere versie van de oranje baan gebruik te maken. De zijlijnen van deze baan liggen dan
zo’n 80 cm binnen de enkelspelzijlijnen van de volledige baan.

Wedstrijden
-

Er worden enkels en/of dubbels gespeeld (‘gemengd enkel’ en ‘gemengd dubbel’, dus
jongens en meisjes door elkaar).
Een partij wordt gespeeld om 4 gewonnen games met BPS (Beslissend Punt Systeem bij
40-40). De ontvanger bepaalt dan vanaf welke kant (rechts of links) de serveerder de bal
in het spel moet brengen Bij 3-3 in games speel je een beslissende game (geen tiebreak).
Zo houd je altijd een winnaar en wordt in een dubbel door iedereen minimaal 1 keer
geserveerd. Serveren mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit),
met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat.

Organisatie
Er komen ongeveer 18-24 oranje kinderen naar je park. Deze spelers zijn verdeeld over drie
tot zes teams. Voor de indeling van de partijtjes is er een speciaal software programma
ontwikkeld: de Tenniskids planner.
De Tenniskids planner kun je downloaden van http://tenniskids.toernooi.nl waar hij
beschikbaar staat onder de button van functionaris Tenniskids. De planner draait op
Windows. Om de planner te kunnen gebruiken, heb je de clubinlog van de
Tenniskidsfunctionaris nodig en het toernooinummer van de Oranje competitie. De
Tenniskidsfunctionaris heeft de inloggegevens.
Op de dag komen de teams binnen en de begeleiders van de teams geven aan welke spelers
er aanwezig zijn. Je vinkt deze spelers aan in het programma. Als alle teams er zijn kun je het
programma de opdracht geven om de wedstrijden te genereren. Ieder kind speelt meerdere
partijtjes. Dat kunnen enkels en/of dubbels zijn. Met het programma kun je meer rondes
plannen dan nodig is. Het is niet nodig alle rondes te spelen.
Voor meer uitleg over de planner, kijk op . http://centrecourt.nl/themas/tenniskids/functionaristenniskids/ > Tenniskids planner hostdag.
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Nu kun je de spelers vertellen met wie en tegen wie ze spelen en op welke baan.
Als de partij is afgelopen geef je in het programma aan wie de partij heeft gewonnen door op
de naam te klikken. De gewonnen wedstrijden worden bij de bewuste ploeg opgeteld en
gedeeld door het aantal wedstrijden.
Aan het einde van de dag kun je de eindstand meedelen en het aantal punten dat de teams
hebben behaald bekend maken. Deze punten kunnen de spelers in hun spelersboekje
noteren en wordt opgeteld voor het uiteindelijke Oranje competitie resultaat.

Meerdere afdelingen tegelijk
Heb je meerdere afdelingen op hetzelfde tijdstip op je park dan is het verstandig om te kijken
of je over twee laptops kunt beschikken. Twee personen die de wedstrijden en het ontvangst
kunnen regelen is dan ook wel erg handig. Op elke laptop kun je dan de gegevens van de
bewuste afdeling downloaden.
Het is ook mogelijk meerdere afdelingen op dezelfde laptop te downloaden.

Nodig:
-

Een windows laptop. Voor het downloaden en uploaden is een internet verbinding nodig
De gegevens van de bewuste afdeling in het computerprogramma
Organisatie- / ontvangsttafel
Drie oranje ballen per baan, dus ongeveer 12 oranje ballen voor een afdeling
Lijnen om de oranje baan mee uit te zetten. (evt. via internet te bestellen)

Dagindeling:
(voorbeeld bij aanvang 9.00 uur. Hostverenigingen kunnen ook beslissen voor een afwijkende
aanvangstijd)
- 08.10 - 08.30 uur: oranje banen uitzetten
- 08.45 uur: binnenkomst andere ploegen, hostvereniging ontvangt ouders en kinderen,
aanwezige spelers in programma aanvinken
- 09.00 - 09.10 uur: korte uitleg, gezamenlijke warming-up
- 09-10- +/- 11.00 uur: spelen (speeldag duurt 2 à 2½ uur)
- 11.30 uur: afsluiten, eindstand en scores per team bekend maken. Stickers voor in
spelersboekjes laten plakken.

Tips
Het is belangrijk om je te realiseren dat je erg jonge kinderen op het park krijgt. Veel van deze
kinderen zullen voor het eerst aan een dergelijke activiteit deelnemen en weten heel veel
zaken mogelijk nog niet (goed). Het is dus belangrijk om deze kinderen een beetje ‘bij de
hand’ te nemen en ze uit te leggen wat er precies gaat gebeuren. Op die manier zullen de
kinderen zich sneller thuis gaan voelen en hopelijk een geweldige competitiedag gaan
spelen. Probeer kinderen elkaar te laten aanmoedigen. Ze zijn immers deze dag een team.
Bedenk dat we samen jeugdtennis verslavend leuk aan het maken zijn.

Enkele tips:
-

-

Kies als organisator een centrale plek in het clubhuis. Mensen zien dan snel waar ze
moeten zijn en er ontstaat een gezellige ongedwongen sfeer
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 geheel lekker persoonlijk en informeel.

-
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-

-

Bij het ontvangst is het misschien een idee om wat oudere spelers in te zetten. Die
vinden dat vaak geweldig om te doen. Vertel deze spelers wel precies wat ze moeten
doen. Zelf zullen ze dat niet precies weten.
Zorg dat iemand de kinderen uitlegt waar de kleedkamers en toiletten zijn. Deze jonge
kinderen komen op een, voor hen, nieuwe locatie en dat is best eng.
Laat de kinderen eventueel ook even zien waar de baan is waar ze gaan spelen.
Vertel ze dat ze nog even mogen wachten en dat jullie over 15 minuten gaan beginnen
en dat je de kinderen dan bij elkaar roept, dat je de wedstrijdindeling klaar hebt en vertelt
wie waar mag spelen.
Het is erg leuk als mensen je park verlaten om ze nog iets mee te geven. Onze tip is om
een jeugdcommissielid bij de deur te zetten met een doos vol kleine snoepjes bijv. waar
iedereen er een uit mag pakken. “Leuk dat je er was, goede reis en tot de volgende keer”.
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