Handleiding organisatie Rode
competitie
Je bent hostvereniging van één 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 Rode competitiedag.

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 mininetten van 6 meter breed. Uiteraard kan er ook met afzetlint worden gewerkt.
Houd rekening met een nethoogte van +/- 80 cm.
Indien er meer dan 4 rode baantjes op een hele tennisbaan
nodig zijn, kan er eventueel aan beide zijden achter de baseline
nog een extra baantje worden gemaakt. Voor de belijning van
deze extra baantjes mogen losse markeringslijnen worden
gebruikt.
Er wordt gespeeld met rode (stage 3) ballen. Er is minimaal 1
rode bal per baantje beschikbaar.

Wedstrijden
-

Alleen enkels mogelijk (‘gemengd enkel’, dus jongens en meisjes door elkaar)
Partijtjes t/m 7 punten, 1-0 / 1-1 / etc. Bij het bereiken van de stand 7-6 is de partij
afgelopen.
Serveren gaat om de beurt, mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst
stuit).
Ieder kind beschikt over een eerste en tweede service. De tweede service is alleen nodig
als de eerste fout gaat.

Organisatie
Er komen ongeveer 18-26 rode kinderen naar je park. Soms zijn het minder kinderen dan je
volgens de indeling van de KNLTB verwacht, maar dat is niet erg. Invallers heb je niet nodig.
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’.
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 veldje
dat vrij is, of vrij komt. De partij is afgelopen als
één van beide spelers 7 punten heeft
gewonnen.
Op dat moment komen de spelers van het veld
af, terug naar de pylonen. De winnaar van
deze partij mag een extra pylon plaatsen op de
pylon van zijn/haar team en sluit achter aan in
de rij.
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Ideaal is als de teams niet allebei exact hetzelfde aantal spelers hebben. Wanneer je een
even aantal spelers hebt, is het nodig een keer de spelers om te wisselen in de eigen rij. Dit
om te voorkomen dat de kinderen telkens tegen dezelfde tegenstander spelen.
De wedstrijd wordt gewonnen door het team dat aan het einde van afgesproken speeltijd de
hoogste stapel pylonen heeft.
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. Dat zal ze zeker demotiveren.
Na de afgelopen speeltijd kun je met de kinderen iets drinken en bijv. nog een ronde spelen
van 20 minuten. Je kunt de eerste ronde 20-25 minuten laten voortduren, dan 10 minuten
pauze geven en nog een ronde van 20-25 minuten spelen met evt. nieuwe teams. In totaal
duurt het geheel dus ongeveer 60 minuten.
Voorbeeld rode wedstrijdformat
LET OP:
- Bij exact gelijke teamgroottes komen spelers in de volgende partij tegen dezelfde
tegenstander uit. Voorkom dit zo veel mogelijk, door met regelmaat spelers in één van de
rijen een plaatsje naar voren of naar achteren te schuiven.
- In plaats van met pylonen kan ook gewerkt worden met andere materialen om een
gewonnen partij te belonen. Denk aan: speelkaarten, wasknijpers, tennisballen, of
bijvoorbeeld iets wat te maken heeft met de periode waarin de speeldag wordt gespeeld
(paaseitjes, kerstkransjes, snacktomaatjes etc.).
- Sluit de dag af, met evenveel aandacht voor het winnende team als voor het verliezende
team. Bijvoorbeeld een applaus van het verliezende team voor het winnende team. Maar
doe dit daarna ook andersom; een applaus voor het verliezende team van het winnende
team. De uitslag van de Rode competitiedag is namelijk niet het belangrijkste.

Wat heb je nodig?
-

één of twee tennisbanen
mininetjes, of afzetlint, of touw met vlaggetjes
evt. rubber lijntjes om een extra baan uit te leggen
pylonen voor de teams
pylonen, of speelkaarten, of wasknijpers voor de partijscores
evt. iets te drinken voor de kinderen
Tenniskids planner

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 inlog van de functionaris Tenniskids
nodig en het toernooinummer van de Rode competitiedag. De functionaris Tenniskids heeft
de inloggegevens.
Met deze planner kun je de spelersnamen van de teams downloaden. Alle kinderen die
aanwezig zijn, vink je aan als ‘aanwezig’. Na afloop van de dag upload je de
aanwezigheidsregistratie naar de KNLTB. Voor meer uitleg over de planner, kijk op .
http://centrecourt.nl/themas/tenniskids/functionaris-tenniskids/ > Tenniskids planner hostdag.
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Dagindeling:
(voorbeeld bij aanvang 9.00 uur. Hostverenigingen kunnen ook beslissen voor een afwijkende
aanvangstijd)
- 08.10 - 08.30 uur: rode veldjes klaarmaken
- 08.45 uur: binnenkomst andere ploegen, hostvereniging ontvangt ouders en kinderen
- 09.00 uur: met kinderen naar de banen
- 09.00 - 09.10 uur: korte uitleg, gezamenlijke warming-up
- 09.10 - 09.30 uur: spelen
- 09.30 - 09.40 uur: pauze
- 09.40 - 10.00 uur: spelen
- 10.00 - 10.15 uur: afsluiten en stickers voor in spelersboekje laten plakken.
Aanwezigheid registreren in de Tenniskids planner (kan ook thuis) en uploaden.

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 nog niet. 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 Rode competitiedag gaan spelen.
Bedenk dat we samen jeugdtennis verslavend leuk aan het maken zijn. Dit is super voor onze
kinderen maar de sfeer en kwaliteit van de competitiedag hangt voor 100% af van de inzet
van de clubs. We geloven dat we een geweldig product in handen hebben wat ervoor gaat
zorgen dat onze tennissport gezond blijft.
- 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.
- 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 dat ze nog even mogen wachten en dat jullie over 10 minuten gaan beginnen en
dat je de kinderen dan bij elkaar roept en samen naar de banen loopt.
- 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 snacks bijv waar
iedereen er een uit mag pakken. “Leuk dat je er was, goede reis en tot de volgende keer”.
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