Hoi! Tennis jij in Rood,
Oranje of Groen?
Lees dan in deze flyer
wat er allemaal mogelijk
is binnen Tenniskids.

Competities
De World Tour (Rood & Oranje) en de Groene competitie
kent een voorjaars- en een najaarscompetitie. De Groene
competitie heeft ook een winteroutdoor variant. De
competities sluiten we af met een fantastisch Menzis
Tenniskids Feest. Vraag aan de trainer of jeugdcommissie
welke competitie er op jouw club aangeboden wordt.
Meer informatie over de competities en de speeldagen
vind je op www.tenniskids.nl.

Toernooitjes
Er worden door het hele land vele Tenniskidstoernooitjes
georganiseerd. Voor Rood & Oranje zijn dit vaak
toernooitjes op een dagdeel. Voor de kinderen in Groen
zijn de toernooitjes meestal gekoppeld aan een open
jeugdtoernooi en wordt er op meerdere dagen gespeeld.
Je vindt de dagdeeltoernooitjes op
http://tenniskids.toernooi.nl/ en de open toernooitjes
op www.toernooi.nl.

Evenementen
Op verschillende evenementen wordt een te gekke
kidsday georganiseerd, waarbij alle Tenniskids uit het
land welkom zijn. Denk hierbij aan de Ricoh Open in
Rosmalen en het ABN AMRO World Tournament in Ahoy.
Ook zijn er veel regionale evenementen die open staan
voor Tenniskids uit de omgeving. Houd hiervoor
www.facebook.com/tenniskidsnl/ in de gaten.
Tenniskidsactiviteiten op de club
Op de club worden ook vaak leuke Tenniskids
activiteiten georganiseerd. Kijk op de website
van jouw club wat er aangeboden wordt, of
vraag ernaar bij de trainer of jeugdcommissie.
Tenniskids@school
Wil jij ook tennissen op school tijdens de gymles?
Dat kan met Tenniskids@school. Zo kunnen ook jouw
klasgenootjes kennis maken met tennis en merken hoe
leuk het is! Vraag ernaar bij je tennistrainer of gymdocent.
Meer informatie vind je op www.knltb.nl/school.
Nieuw! Tenniskids Blauw (4-6 jaar)
Je kunt nu nog jonger beginnen met tennissen, want er
is sinds kort Tenniskids Blauw voor kinderen van 4 tot 6
jaar. Bij Tenniskids Blauw leer je met simpele oefeningen
de eerste bal- en racketvaardigheden. De lessen van
Tenniskids Blauw worden gegeven door een tennisleraar
en bij Tenniskids Blauw speel je nog geen wedstrijdjes.
Vraag bij de club of Tenniskids Blauw ook bij jouw club
aangeboden wordt.
Ace & Love
Ken jij Ace & Love al? Ace & Love zijn de mascottes van
Tenniskids. Je kunt wel zien dat zij vossen zijn en heel
graag tennis spelen. Het liefst staan Ace & Love op de
tennisbaan, misschien kom je ze daar wel eens tegen.
Van hun namen heb je vast wel eens gehoord. Ace en
Love zijn namelijk echte tennistermen. Weet jij wat ze
betekenen?

