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Inleiding
Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar. Met aangepaste ballen,
rackets, banen en oefeningen leert de jongste jeugd de sport razendsnel te spelen. Naast de
uitdagende trainingen is er een gevarieerd wedstrijdaanbod. Jij als vrijwilliger maakt dit mede
mogelijk voor deze kinderen, dat waarderen wij enorm. Wij zien dat er op veel verschillende
manieren een competitiedag georganiseerd wordt. Wij hebben de stappen in dit draaiboek
gebundeld die je als vereniging kunt volgen voor en tijdens de competitiedag.
Goed om te weten voor je begint:
1. Clubcombinaties: Het is mogelijk om een lid van een andere vereniging in je rode,
oranje, of groene team te laten spelen, mits dit in goed overleg tussen beide clubs is
afgesproken. Dit kan nodig zijn om een team compleet te maken, of omdat het kind op de
eigen club geen team heeft waar het in kan spelen. Op verzoek van de functionaris
Tenniskids kan de KNLTB deze speler, die geen lid is van jouw club maar wel van een
andere club, toevoegen aan jouw club dan wel team. Wil je met jouw club hier gebruik van
maken mail dan naar tenniskids@knltb.nl.
2. Competitie geel: De competities voor geel vallen onder (eind)verantwoordelijkheid van
de VCL (Verenigingscompetitieleider) en de open toernooien onder de VTL
(Verenigingstoernooileider).
3. Kinderen willen deelnemen in 2 kleuren: De filosofie van Tenniskids is dat ieder
kind in de eigen kleur speelt volgens de leeftijdentabel. Het is niet wenselijk dat een kind in
oranje en groen speelt. In overleg met de trainer wordt bepaald welke kleur het beste bij
het kind past. Kinderen die groen goed aankunnen en daarin gaan spelen, zouden oranje
dan los moeten laten. We raden het niet aan om kinderen in twee kleuren te laten spelen,
maar verbieden dit niet. Het kan namelijk nodig zijn om een team compleet te maken.
4. Tussentijds doorschuiven in kleur of niveau: Het kan voorkomen dat een kind
tijdens de voorjaars- of najaarsperiode toch in een andere kleur had moeten spelen. Dit
kan als het voldoet aan de leeftijdsgrenzen. Overleg samen met de trainer of deze kleur
het beste past bij het kind.
5. Tenniskids Feest: De KNLTB organiseert vlak voor de zomervakantie (begin juli) een
nationaal Tenniskids Feest. Op beide dagen vindt het op een andere locatie plaats. Dit
feest is bedoeld voor alle kinderen die in rood, oranje of groen competitie hebben gespeeld
in de voorjaarsperiode. De invulling van de dag wordt nader gecommuniceerd in
nieuwsbrieven en op de website(s).
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Tip: Plaats de kinderen die vorig jaar al meegedaan hebben automatisch in een team. Laat
alleen de nieuwe kinderen die zich opgegeven hebben voor de World Tour inschrijven en de
kinderen die niet meer mee willen doen moeten zich dan afmelden. Dit zorgt voor minder werk.
Tip: De ideale situatie is dat kinderen die lid worden bij een vereniging een all-in lidmaatschap
krijgen. Dit houdt in dat ze meteen na hun lidmaatschap geplaatst worden in de competitie en ze
zich moeten afmelden als ze niet mee willen doen. Dit zal bijdragen aan de betrokkenheid van
de jeugdleden en het is goed voor hun ontwikkeling als ze wedstrijden spelen.

Organisatie Rode & Oranje competitie
Dit stappenplan helpt je met de voorbereiding en inschrijving voor de Rode & Oranje competitie.
Vervolgens schetsen we in het kort een competitiedag.
STAP 1: Interne communicatie
- Het is belangrijk dat de kinderen en ouders/verzorgers op de hoogte zijn van de
competitiemogelijkheden. Zorg daarom voor een goede basis van informatie over Tenniskids
op de eigen website van de vereniging. Begin daarnaast tijdig met het verspreiden van
informatie binnen de vereniging. Denk hierbij aan de speeldata, wat houdt de competitie in,
hoe ziet de activiteit eruit en uitleg van kleuren en leeftijden. Plaats bijvoorbeeld het
volgende schema op de website of voeg dit aan de informatie die je stuurt toe.

Deze tabel is geldig voor het gehele kalenderjaar (1 januari - 31 december).
-

-

-

Start de interne inschrijving. Benadruk dat de deelname flexibel is, maar niet vrijblijvend.
Overleg met het bestuur. Denk aan baanbezetting, overlap met andere clubactiviteiten,
zoals competitie en open toernooien.
Maak afspraken met de trainer voor inschalen van de kleur en de categorie (bijvoorbeeld
oranje 1 of 2). In elke kleur heb je een tweede en eerste categorie. De tweede categorie zijn
beginners en de eerste zijn de kinderen die al verder in hun kleur zijn.
Communiceer naar de ouders op welk niveau en in welke kleur de kinderen worden
ingedeeld. Of publiceer een overzicht op de verenigingswebsite die uiteraard ook actueel
wordt gehouden.
Vermeld erbij dat deze kleur en het niveau ook van belang zijn voor kinderen bij de
inschrijving voor Tenniskids toernooitjes en open toernooien.
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STAP 2: Bereken de baancapaciteit
- De indeling wordt zo gemaakt dat er per afdeling 18-22 kinderen bij elkaar gebracht worden.
Het is mede afhankelijk van de diverse teamgroottes en reisafstanden hoeveel ploegen er
samenkomen in dezelfde afdeling.
- Factor 2,0
Aangezien rood en oranje ieder een andere banencapaciteit vragen en de ploegen in
verhouding meer ‘uit’ spelen, dan ‘thuis’, is ervoor gekozen om er een soort van gemiddelde
factor op los te laten. De factor is 2,0. Dit betekent dat als je bij de inschrijving van teams
voor de World Tour bijvoorbeeld 4 banen invult, dit wordt vermenigvuldigd met factor 2,0
zodat het totaal dan 8 banen is. Deze 8 banen bepalen uiteindelijk het maximaal aantal
ploegen dat je kunt inschrijven. Iedere oranje ploeg neemt 3 banen van het totaal af, iedere
rode ploeg neemt 1,5 baan van het totaal. Bij de inschrijving van een ploeg rekent de site
terug naar 0, zodat je niet meer ploegen kunt inschrijven als de opgegeven baancapaciteit is
opgemaakt.
Je kunt de baancapaciteit ophogen als je mogelijkheden hebt om bijv. met variabele
aanvangstijden te werken. Zo kun je – indien nodig – meer afdelingen hosten op dezelfde
speeldag.
Tip: Zet de competitiedagen tijdig op de evenementenkalender van de vereniging zodat andere
leden rekening kunnen houden met de bezetting van de banen.
STAP 3: Bepaal de juiste jeugdspeelsterkte (kleur + niveau)
Belangrijk: laat de kinderen spelen in de kleur en het niveau waarin ze het beste passen volgens
de leeftijdentabel en probeer ze niet in een categorie te laten spelen waar ze (nog) niet aan toe
zijn om het team compleet te maken. Laat de Tenniskids ook oefenen en trainen met de kleur
ballen waar ze wedstrijdjes mee moeten spelen.
Tip: Laat de trainer mee beslissen in welke kleur het kind thuis hoort tijdens de competitie.
Zo pas je snel de speelsterkte van het kind aan:
- De speelsterkte pas je aan in de spelersdatabase op tenniskids.toernooi.nl. De
spelersdatabase vind je zo:
- zorg dat je ingelogd bent als functionaris Tenniskids
- klik op de oranje knop van functionaris (rechts boven op het scherm)
- kies de optie ‘beheer’
- kies vervolgens ‘leden’ --> nu komen de jeugdleden t/m 14 jaar in beeld
- Vervolgens kun je per speler de jeugdspeelsterkte aanpassen naar wat er volgens de
leeftijdentabel mogelijk en gewenst is. Dat gaat op deze manier:
- klik op het oranje bolletje aan het begin van de regel
- klik vervolgens op ‘speelsterkte’
- kies de gewenste sterkte (bijvoorbeeld O2)
- kies ‘opslaan’
- klik ‘sluiten’
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Je krijgt per kind alleen de opties in beeld die passen bij het geboortejaar, conform de
leeftijdentabel.
Deze controle / mutaties doe je voor alle kinderen die je wilt inschrijven voordat je de teams
aanmaakt in de inschrijfmodule.
Staan alle kinderen op het juiste niveau? Ga dan naar de inschrijving. Bij het aanmaken van de
teams kun je kinderen toevoegen met de knop ‘selecteer speler’.
STAP 4: De inschrijving
Als je de inschrijving hebt afgerond, let er dan goed op dat je een bevestiging van de inschrijving
ontvangt van de site. Deze wordt automatisch verstuurd naar het mailadres dat je zelf hebt
vastgelegd als contact mailadres. Pas als deze bevestigingsmail is ontvangen, is de inschrijving
voltooid en correct verwerkt.
Versturen materialen:
De functionaris Tenniskids ontvangt uiterlijk ca. 2-3 weken voor de start van de voorjaarsperiode
en/of de najaarsperiode de materialen op zijn/haar huisadres zoals dit staat vastgelegd in
MijnKNLTB bij de verenigingsgegevens. Sommige clubs hebben in MijnKNLTB meerdere
functionarissen Tenniskids geregistreerd. De verzending gaat uiteraard naar één huisadres.
Mocht je vereniging niets hebben ontvangen na de aangekondigde verzenddatum, neem dan
contact op via tenniskids@knltb.nl of bel met de KNLTB 088 130 26 00.
Voor de Rode & Oranje competitie worden de volgende materialen verzonden:
- Begeleidende brief
- Posters voor alle speeldagen
- Spelersboekjes per kind (rood en/of oranje)
- Stickers per speeldag. Iedere speeldag heeft een eigen sticker.
STAP 5: 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, of een verenigingsfunctionaris,
of wellicht de trainer. Deze begeleider kun je de volgende taken geven:
- Aanspreekpunt voor het team, bijvoorbeeld voor afmelding wegens ziekte.
- Aanspreekpunt voor de contactpersonen van de andere teams in de afdeling, bijvoorbeeld
voor overleg van verplaatsen of ruilen van de hostdag, of om afmeldingen (tijdig) door te
geven aan de host.
- Aanspreekpunt voor de functionaris Tenniskids van de eigen vereniging.
- Zorgt op iedere speeldag voor de aanwezigheid van de stickers die als bewijs van deelname
aan een speeldag in het spelersboekje kunnen worden geplakt. Kinderen zouden er zelf
voor kunnen zorgen dat ze iedere speeldag hun spelersboekje bij zich hebben (bijvoorbeeld
bewaren in de tennistas).
- Enthousiasmeert de teamspelers om zoveel mogelijk speeldagen mee te doen en wellicht
een keer extra (samen) te oefenen.
- Maakt afspraken over (gezamenlijk) vervoer naar andere parken. Zorg dat je een ‘team’ bent
in plaats van meerdere individuen.
- Zorgt dat iedereen op tijd aanwezig is, zodat de host op tijd kan beginnen met het plannen
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-

van de partijtjes.
Communiceert de aanvangstijd per speeldag, of vertrektijd bij gezamenlijk vervoer.
Zorgt dat hij of zij goed op de hoogte is van de juiste telling bij de kleur en kent de
reglementen, of heeft ze bij de hand.
Maakt aan het team duidelijk dat het ‘samen uit, samen thuis gevoel’ op een competitiedag
erg belangrijk is.

Hostdagen
Maak binnen de vereniging tijdig afspraken voor de hostdagen. Denk daarbij aan:
- Wie is verantwoordelijk voor de ballen
- Reserveer banen
- Hulp bij veldjes klaarmaken
- Hoe is het geregeld met de consumpties
- Hulp bij het beheer van de Tenniskids planner
- Aankleding park of clubhuis
Wanneer je op jouw vereniging leuke activiteiten hebt georganiseerd, horen en zien wij dat
graag. Deel jullie mooie momenten op onze Tenniskids Facebook of stuur het verhaal naar
communicatie@knltb.nl.
We kunnen een keertje niet de hostvereniging zijn op de ingeplande dag
Mogelijk vinden op jouw vereniging op de vastgestelde speeldata van de Rode & Oranje
competitie activiteiten plaats, bijvoorbeeld de reguliere Voorjaars- en/of Najaarscompetitie, open
toernooien, clubkampioenschappen of interne activiteiten. Mocht jouw park écht niet
beschikbaar zijn op een bepaalde speeldag en je krijgt wel een afdeling toebedeeld, kijk dan ook
eens naar alternatieven.
Enkele tips:
• Neem contact op met een buurvereniging en kijk of je samen iets kunt bewerkstelligen.
• Overleg met de clubs 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 eigen park plaatsvinden.
• Vraag haleigenaren of je daar naartoe kunt uitwijken.
• Een afdeling kun je iets korter laten spelen, zodat de banen eerder weer beschikbaar zijn
voor een andere activiteit. Zorg er echter wel voor dat ieder kind in ieder geval meerdere
partijtjes heeft kunnen spelen en niet voor slechts één partijtje is gekomen.
• In oranje kun je kiezen voor alleen dubbelen, zodat er per ronde meer kinderen aan het
spelen zijn.
• Bij een grote opkomst en een gebrek aan voldoende banen voor een oranje afdeling kunnen
de singels op een smalle oranje baan worden gespeeld (de helft van de baan incl. tramrails).
Bij twee singels naast elkaar op één tennisbaan staan er meer kinderen op de banen en
hoeven ze minder lang te wachten.
• Een rode groep zou op één tennisbaan kunnen spelen waarop je 4 veldjes kunt maken en 2
extra veldjes van achterlijn tot het hekwerk. Rood kan ook spelen in een sporthal.
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Een oranje groep kun je een half uur eerder laten starten of een uur korter laten spelen, zodat
de banen vanaf ca.11.00 uur weer beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld de reguliere competitie.
Een rode groep zou op één tennisbaan kunnen spelen of in een sporthal.
Tenniskids planner
De host kan voor de Rode & Oranje competitie gebruik maken van de Tenniskids planner.
Spreek van tevoren af wie deze gaat beheren voor de dag of afdeling(en). Als je op dezelfde
dag meerdere afdelingen te hosten hebt, dan kun je de afdelingen onafhankelijk van elkaar
beheren (dan zijn er wel meerdere computers nodig), maar je kunt er ook voor kiezen alle
afdelingen op dezelfde computer te beheren.
De planner staat beschikbaar als download onder de oranje knop van functionaris Tenniskids op
tenniskids.toernooi.nl en draait alleen onder Windows. Met de planner download je de gegevens
van de afdeling(en) die je host. Om dit te kunnen doen, heb je het toernooinummer nodig (vind
je op tenniskids.toernooi.nl bij organisatiegegevens van de activiteit) en de inlog van functionaris
Tenniskids. Je volgt de stappen in de planner. In rood volstaat het om alleen de aanwezigheid te
registreren. Na afloop upload / publiceer je de resultaten van de speeldag.
Kinderen toevoegen aan een ploeg of terugtrekken als de inschrijving gesloten is
Op basis van de ontvangen inschrijvingen van clubs, maakt de KNLTB een indeling, uitgaande
van de teamgroottes. De totale grootte van een afdeling in de Rode & Oranje competitie zou in
principe niet meer dan 24 kinderen kunnen zijn, anders past het wellicht niet meer bij de
ontvangende vereniging. Daarnaast is een team ook gebonden aan een maximum aantal
spelers (6 kinderen in rood en 6 kinderen in oranje).
Het is mogelijk om na de sluitingsdatum inschrijving nog kinderen terug te trekken. Dan ontstaat
er weer ruimte voor andere kinderen om in te stromen.
Na sluitingsdatum kinderen toevoegen is afhankelijk van de ruimte die er nog is om een afdeling
aan te vullen tot maximaal 24 spelers. In rood gaan we soms nog wel eens door tot 26 à 28
spelers.
Voor toevoegen geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Toevoegen kan op de speeldag zelf
middels de Tenniskids planner (via de optie toevoegen speler), of neem contact op met de
KNLTB en de bond voegt het kind toe op de site, zodat bij het downloaden van de
afdelingsgegevens meteen de juiste kinderen worden binnengehaald.
Digitale badges
De kinderen in oranje kunnen op tenniskids.toernooi.nl met het team een gouden, zilveren of
bronzen digitale badge halen per speeldag. Dit kunnen de kinderen zien als ze op hun team
klikken of op hun naam. Aan het einde van alle speeldagen wordt naar het gemiddelde gekeken
om de uiteindelijke kleur van de badge te bepalen. Je kunt per speeldag dus een level hoger of
lager uitkomen, of gelijk blijven. Het werkt voor kinderen erg stimulerend als je hier als club
aandacht besteed. Maak ze bijv. enthousiast om een level hoger proberen te halen, of het
hoogste niveau handhaven. Geef ze uitdagingen mee waar ze aan kunnen werken en beloon
hun inzet als team. Er zijn vele manieren te bedenken om hier op een leuke manier invulling aan
te geven.
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Rode & Oranje competitiedag
1. Het is fijn als je, of degene die verantwoordelijk is, voor competitiedag op tijd aanwezig
bent om de banen vast klaar te leggen. Op deze manier staat alles klaar als de eerste
kinderen komen.
2. Ontvang de kinderen op het park. Zorg dat het voor de bezoekende verenigingen
duidelijk is waar ze zich kunnen aanmelden. Laat de kinderen zich welkom voelen.
3. Wanneer alle kinderen zich hebben aangemeld kunnen ze mee naar de baan voor een
warming-up. Laat de kinderen lekker bewegen en leuke oefeningen doen. Het is goed
om de kinderen nog eens de puntentelling uit te leggen. Voor de nieuwe kinderen is dit
altijd fijn.
4. Start wedstrijden. Verdeel de kinderen van rood in groepen en laat ze tegen elkaar
tennissen. Laat de dag vooral niet te lang duren voor deze kinderen. Het is goed om
maximaal 50 minuten wedstrijden te spelen. Daarna kun je ze (bijvoorbeeld) in de vorm
van ‘rond de baan’ laten spelen. Doe dit dan +/- 10 minuten.
5. Tot slot sluiten we gezamenlijk de dag af. Vind je het leuk dat veel kinderen nog blijven,
dan kun je een cooling-down inbouwen. Probeer het zo leuk mogelijk te maken voor de
kinderen om de hele dag te blijven kijken.
Tip: benadruk nog eens dat het om lekker tennissen gaat. De iPads en telefoons zijn vandaag
niet nodig, alleen om super mooie punten vast te leggen.
Warming up ideeën:
Rood: Pareltje pikken
Het is een wegloop – tikspel dat de kinderen in tweetallen spelen over de breedte van een
tennisbaan. Kind 1 legt een bal (pareltje) op een pion die op de enkelspellijn staat, en gaat
daarna buiten het veld klaarstaan. Kind 2 probeert de parel van de pion te stelen, en hard het
veld uit te lopen naar veilig gebied. Als het te makkelijk is, dan moet de afstand tussen kind 1 en
de pion vergroot worden.
Oranje: Overloopspel met afgooien
Dit is een overloopspel waarbij kinderen over bedreigd gebied moeten oversteken zonder te
worden afgegooid. Het spel begint met twee afgooiers die alleen mogen mikken op de heupen
en lager. Het overlopen vindt plaats met de hele groep op commando van de spelleider. Alle
kinderen die op de juiste manier geraakt worden door een bal (zachte oranje tennisbal) zijn af.
Kinderen die af zijn gaan meehelpen met het afgooien van de kinderen die nog in het spel zitten.
De bedoeling van het spel is om als laatste over te blijven.
Bij twijfel over de veiligheid is rollen een goed alternatief voor gooien!
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Oranje - groen: Shark attack (haaien aanval)
Haaien aanval is een tikspel binnen één speelhelft van een tennisbaan. Binnen het speelveld
zijn een aantal veilige eilandjes gemaakt, bijvoorbeeld pionnen. Maar dat zijn er zo weinig, dat er
niet voor alle kinderen een veilig eilandje te vinden is als er een haaien aanval is. Op het
moment dat de spelleider "SHARK ATTACK" roept, probeert de tikker (= ‘haai’) de kinderen af te
tikken, die geen veilig eilandje hebben bereikt. Het kind dat als laatste getikt wordt, is de nieuwe
haai.
Alternatieven
- Rondloop-vormen met commando-opdrachten zoals: 1 is omdraaien, 2 is grond aantikken, 3
is omhoog springen en doorlopen.
- Lijnenspelletjes, waarbij de kinderen op commando naar een bepaalde lijn moeten rennen.
- Balansspelletjes, waarbij de kinderen kriskras door elkaar heen lopen en op commando
bijvoorbeeld moeten stilstaan op het rechterbeen.

Organisatie Groene competitie
Stap 1 t/m 4
De stappen 1 t/m 4 zijn voor groen grotendeels hetzelfde als hierboven beschreven voor de
Rode & Oranje competitie. Het betreft de onderwerpen:
1. Interne communicatie
o Informeer tijdig de ouders / verzorgers. Denk aan de speeldata, wat houdt de
groene competitie in, uitleg kleuren en leeftijd, reglement.
o Start de interne inschrijving. Leg uit dat een groen team minimaal 4 spelers nodig
heeft om te kunnen spelen. Deelname is niet vrijblijvend. Uitval van spelers dient te
worden opgevangen door invallers, zodat een team voldoende spelers (over) heeft.
o Overleg intern. Denk aan baanbezetting, overlap met andere clubactiviteiten, maak
afspraken met de trainer voor inschalen kleur + niveau, etc.
2. Baanberekening
Per groen team zijn gemiddeld 2 banen per thuisspelend team nodig op de zondagmorgen.
Groen speelt in totaal 6 partijen: 4 singels en 2 dubbels. Deze kunnen dan in 2 of 3
speelrondes worden afgewerkt. Zijn er minder banen beschikbaar per competitiewedstrijd,
dan zal de speeldag wat langer duren. Houd daar rekening mee i.v.m. mogelijk andere
verplichtingen later op de dag.
3. Bepaal de juiste jeugdspeelsterkte (kleur + niveau)
Voor groene teams is het niet per sé noodzakelijk alle kinderen G1 of G2 te maken. Alle
kinderen van de juiste geboortejaren voor groen kunnen aan een G1-team, dan wel G2team worden toegevoegd. Zelfs kinderen die oranje spelen, maar wel van het juiste
geboortejaar voor groen zijn. Bij de inschrijving geef je aan op welk niveau (groen 1 voor de
betere spelers, of groen 2 voor de minder vaardige spelers, beginners) het team moet
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worden ingedeeld. Vervolgens koppel je aan het team (minimaal) 4 kinderen. Dat kunnen
jongens en/of meisjes zijn.
4. De inschrijving
De inschrijving gaat via Mijnknltb.toernooi.nl. Als je de inschrijving hebt afgerond, let er dan
goed op dat je een bevestiging van de inschrijving ontvangt van de site. Deze wordt
automatisch verstuurd naar het mailadres van de functionaris die de inschrijving heeft
gedaan. Pas als deze bevestigingsmail is ontvangen, is de inschrijving voltooid en correct
verwerkt.
Versturen materialen
De functionaris Tenniskids ontvangt ca. 3-4 weken voor de start van de voorjaarsperiode en/of
de najaarsperiode en/of winter outdoor de wedstrijdformulieren op zijn/haar huisadres zoals dit
staat vastgelegd in MijnKNLTB bij de verenigingsgegevens. Sommige clubs hebben in
MijnKNLTB meerdere functionarissen Tenniskids geregistreerd. De verzending gaat uiteraard
naar één huisadres. Mocht je vereniging niets hebben ontvangen na de aangekondigde
verzenddatum, neem dan contact op via tenniskids@knltb.nl of bel met de KNLTB 088 130 26
00.
Teambegeleiding
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, of een verenigingsfunctionaris,
of wellicht de trainer. Deze begeleider kun je de volgende taken geven:
- Is aanspreekpunt voor de teamleden, bijvoorbeeld voor afmelding wegens ziekte en het
zoeken van invallers.
- Is aanspreekpunt voor de contactpersonen van de andere teams in de poule, bijvoorbeeld
voor overleg bij inhaal wegens regen, of verplaatsen van de wedstrijddag i.v.m. massale
deelname aan schoolactiviteiten. LET OP: uiteraard dient de club zich te houden aan de
vastgestelde speeldagen. Er mag niet worden verplaatst bij ziekte of blessure van spelers.
Dan dient de vereniging voor invallers te zorgen.
- Is aanspreekpunt voor de functionaris Tenniskids van de eigen vereniging.
- Zorgt voor de aanwezigheid van het wedstrijdformulier. Hierop worden de teamspelers
(naam + bondsnummer) en de partij uitslagen bijgehouden. Na afloop controleren beide
teamcaptains of alles correct staat vermeld en ondertekenen het formulier voor akkoord.
- Enthousiasmeert de kinderen om zoveel mogelijk de speeldagen mee te doen en wellicht
een keer extra (samen) te oefenen.
- Maakt afspraken over (gezamenlijk) vervoer naar andere parken.
- Communiceert tijdig de aanvangstijden naar de teamspelers, zowel bij uit- als
thuiswedstrijden.
Wedstrijddagen
Maak binnen de vereniging tijdig afspraken voor de wedstrijddagen. Denk daarbij aan
- (minimaal) 6 groene ballen per thuisspelend team. Dit hoeven niet per sé iedere dag nieuwe
ballen te zijn, maar wel van nog goede kwaliteit (dus geen versleten afdankertjes).
- Reserveer de banen voor de competitie.
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Ontvang de gasten. Zorg dat je zelf op tijd (een half uur voor aanvang) aanwezig bent.
Hoe is het geregeld met de consumpties?

Invoer uitslagen
Bij de groene competitie worden de uitslagen rechtstreeks ingevoerd op de site
mijnknltb.toernooi.nl. Een Stappenplan voor invoer uitslagen Groen staat uitgewerkt op
Centrecourt.nl.
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Tenniskids toernooitjes
Wil jij jeugdleden iets extra’s bieden? Organiseer dan toernooitjes in rood, oranje en/of groen.
Tenniskids toernooitjes zijn wedstrijdactiviteiten die meestal een dagdeel duren. Toernooitjes
zijn laagdrempelig en minder prestatief opgezet dan de open toernooien. Voor deze activiteiten
geldt het Toernooireglement niet. Ze kunnen een onderdeel zijn van een open toernooi, of als
een losstaande activiteit worden georganiseerd.
Toernooitjes rood en oranje
Toernooitjes kun je het gehele jaar door organiseren. Zo bied je jeugdleden de mogelijkheid om
regelmatig deel te nemen aan wedstrijdactiviteiten. Organiseer rode en oranje toernooitjes bij
voorkeur op dagen waarop er géén World Tour speeldag is. Het is niet wenselijk in hetzelfde
weekend meerdere Tenniskidsactiviteiten voor dezelfde doelgroep te organiseren.
Meer informatie over een Toernooitjes aanvraag en gebruik van de Tenniskids planner voor
toernooitjes vind je op centrecourt.nl, zie deze link:
http://centrecourt.nl/themas/tenniskids/functionaris-tenniskids/
Promotiemateriaal
Bij ‘downloads’ op centrecourt.nl vind je A3 posters en A5 flyers voor Tenniskids toernooitjes in
de herkenbare Tenniskidsstijl. Voor de link klik hier:
http://centrecourt.nl/themas/tenniskids/downloads/posters/. De posters en flyers kun je zelf
voorzien van een clublogo en tekst (speeldatum, verenigingsnaam en contact- en
websitegegevens). Na het bepalen van de oplages laat je het promotiemateriaal afdrukken bij de
eigen drukker. Promoot het toernooitje door bijvoorbeeld clubs in de buurt te voorzien van jouw
posters en flyers. De kosten voor het drukken en verspreiden zijn voor eigen rekening. De
KNLTB stelt helaas geen prijzen of een aandenken beschikbaar.
Verschil groen Tenniskids toernooitje en groen open toernooi
Groen Tenniskids toernooitje
Een groen Tenniskids toernooitje duurt een dagdeel (maximaal 4 uur). Er worden korte partijtjes
gespeeld en de resultaten tellen niet mee voor het DSS.
Groen open toernooi
Groen kan ook een onderdeel zijn van een open (jeugd)toernooi. Er wordt op meerdere
speeldagen in de week gespeeld en het toernooi kent een toernooiwinnaar. De groene
onderdelen staan in de open toernooikalender in MijnKNLTB. De organisatie verloopt via de
reguliere toernooiplanner die ook voor het open toernooi wordt gebruikt en de resultaten tellen
mee voor het DSS.
We wensen je veel succes bij de organisatie van Tenniskids activiteiten! Heb je vragen, dan
helpen we je graag. Bel of mail ons via tenniskids@knltb.nl of 088 130 26 00.
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