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Regels in het kort
-

Er wordt enkelspel gespeeld

-

Er wordt gespeeld op klein veld ( zie tekening)

-

Er wordt om de beurt geserveerd

-

Er wordt geteld per punt, wie het eerst 7 punten heeft, heeft gewonnen ( geen 2
punten verschil)

-

Er wordt gespeeld met eerste en tweede service

-

Servicelijn is buitenlijn enkelspel

-

Achterlijn is buitenlijn dubbelspel

Wat wordt er verwacht van ouders
-

Betrokkenheid
Interesse
Sportiviteit
Aanwezig op speeldagen
Op tijd aanwezig (half uur voor aanvang)
Beschikbaar als begeleider op speeldag bij toerbeurt
Vervoer bij speeldagen uit, eventueel afspreken bij HTC
Doorgeven van verhindering(en), bij opgeven kind voor deelname competitie
Doorgeven van telefoonnummer en emailadres
1 ouder dient teamcaptain te zijn. Teamcaptain maakt groepsapp aan voor
“voorjaarscompetitie 2020 Rood” Teamcaptain communiceert met competitieleider
en deelt informatie in de groepsapp

Wat wordt er verwacht van het kind
-

Betrokkenheid
Sportiviteit
Op tijd aanwezig (half uur voor aanvang)
Dragen van beschikbaar gestelde teamkleding
Kijken bij teamgenootjes

Wat kunt u verwachten van HTC
-

Delen van relevante informatie
Aanwezigheid van een competitieleider (thuis)
Competitieleider deelt de wedstrijden in (thuis)
Competitieleider maakt het speelveld in orde (thuis)
Er worden rode ballen ter beschikking gesteld(thuis)
Limonade en wat lekkers tijdens speeldagen (thuis)
Kop koffie bij aanvang voor ouders bij aanvang competitiewedstrijd (thuis)
Na de wedstijd wordt er brood met knakworst geserveerd (thuis)
Vragen, opmerkingen of ideeën kunt u kwijt op JC@TVHTC.NL

Wat te doen bij slecht weer
-

-

Bij HTC zijn de banen “All Weather”. Dit betekent dat er in principe altijd gespeeld
kan worden tenzij er plassen op de baan staan
De dienstdoende competitieleider bepaald eventueel aflassen van competitiedag,
minimaal 1 uur voor officiële aanvang
Indien “uit” wordt gespeeld is het eventueel aflassen van de competitiedag aan
desbetreffende vereniging, de dienstdoende competitieleider is hiervoor
aanspreekpunt
Competitie wordt NIET ingehaald op andere dag

Financiën
-

Clubkleding wordt kosteloos ter beschikking gesteld en is verplicht te dragen tijdens
competitie
Overige kleding voor eigen kosten
Er dienen geschikte tennisschoenen te worden aangeschaft
Er dient een geschikt tennisracket te worden aangeschaft
Inschrijfgeld voor voorjaarscompetitie 2020 bedraagt € 15,00
Inschrijfgeld dient te worden voldaan via pin bij HTC

Speeldata najaar 2020

Datum

Tijd

Plaats

6 sept.

UIT

NNB

LTC de Munnik, Hoogmadeseweg 41 C, 2351 CN LEIDERDORP

13 sept .

UIT

9:00

L.T.V. De Merenwijk, Merendonk 173, 2317 XW LEIDEN

20 sept .

UIT

NNB

T.V. Nieuwe Sloot, President Kennedylaan 1, 2402 NZ ALPHEN AAN RIJN

27 sept.

UIT

9:00

A.T.C. Tean, Prins Bernhardlaan 37, 2404 NE ALPHEN AAN DEN RIJN

4 Ok.

Thuis 9:30

Baan 1+2

Meer Informatie:
mijnknltb app
mijnknltb.toernooi.nl

Spelers
10402
10399
10314
10407
10311
10405

Rosalie
Tessa
Liz
Liva
Vajèn
Cas
Emma

van
de

Weijers
Dijk
Vondeling
Zoete
Stikkelorum
Figee
Schellingerhout

Rode competitie regels
Kinderen die tennissen in rood maken kennis met leuke
activiteiten en spelen een uur korte wedstrijden in de
Tenniskids competitie: de Rode competitie.
De verenigingen ontvangen voor meer plezier direct de gehele afdeling tijdens een hostdag,
bestaande uit ongeveer 18-26 kinderen. Alle kinderen ontvangen in het voorjaar een Tenniskids
Magazine met gave verhalen, tips en plakplaatjes. Bij een voldoende deelname ontvangen de
kinderen ook nog eens een uitnodiging voor het Tenniskids Feest. In het najaar ontvangen de
deelnemers een event kalender. Ruim 13.000 kinderen nemen elk voorjaar en/of najaar deel aan
de Rode en Oranje competitie.

Hoe werkt het?



Een ploeg bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door
elkaar.



Kinderen die geboren zijn op of voor 31 december 2012 en hebben het niveau Rood (spelen
in miniveld). Als het kind nog niet de vaardigheid heeft voor oranje, mogen kinderen max. 1
jaar te oud zijn (t/m 2011) om mee te spelen met de Rode competitie 2020.



Er kan worden ingeschreven voor Rood 1 (R1, de beteren) of Rood 2 (R2). Alle kinderen
binnen de ploeg dienen dezelfde jeugdspeelsterkte te hebben.



Er wordt met rode ballen gespeeld. De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk)
per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de afdeling zijn ingedeeld.



Het aanvangstijdstip is variabel tussen 8.30-12.00 uur, tenzij dit door baancapaciteiten niet
mogelijk is. In dit geval mogen wedstrijden uiterlijk om 15:00 aanvangen. Totale speelduur
van de dag is maximaal 1 uur. Indien de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan
een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 10.30 uur).



Er worden alleen enkels gespeeld. Alle aanwezige kinderen worden ter plekke in 2 groepen
verdeeld die door elkaar en tegen elkaar spelen.



Rood speelt korte partijtjes om wie het eerst 7 punten heeft gehaald, dus 7-6 is einde partij,
geen games tellen. Serveren gaat om de beurt, mag bovenhands en onderhands (als de bal
maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat. Bij de service geldt
de enkelspelzijlijn als nieuwe servicelijn, in de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn.



Er worden geen standen bijgehouden, wel vindt er een deelnameregistratie plaats via de
Tenniskids planner.

Gedragscode voor de Tennisouder
Inleiding Bij de KNLTB staan we voor een integere tennissport. Belangrijk onderdeel daarvan
is het gedrag op de baan. Het hoeft niet gezegd te worden dat ouders een rolmodel zijn voor
hun kind en dus bepalend zijn voor het gedrag en speelplezier van de (jonge)
spelers/speelsters. Daarom vinden wij het als KNLTB belangrijk om de ouders mee te geven
welk gedrag als tennisouder langs de tennisbaan wenselijk is. Van jongs af aan komen de
kinderen in aanraking met de normen en waarden van de KNLTB (grotendeels verwoord in
de algemene gedragscode “Fair Play in Tennis”), waarvan sportiviteit een van de
belangrijkste is. Samen zijn we verantwoordelijk voor de overdracht van een integere
tennissport op nieuwe generaties. Deze gedragscode helpt ouders de juiste bijdrage te
leveren aan hun sportende kind en de tennissport integer te houden.
Gedragscode
Een goede tennisouder:
1. Geeft het goede voorbeeld. Gedraagt zich netjes op en rondom de baan. Is altijd sportief
en eerlijk, en voedt zijn of haar kind ook zo op.
2. Kent en houdt zich aan de afspraken, de tennisspelregels, statuten, reglementen en
besluiten van de KNLTB.
3. Legt niet te veel nadruk op winnen. Speelplezier is zeker zo belangrijk.
4. Valt zijn/haar eigen kind en dat van een ander niet af. Staat zijn/haar kind altijd bij, is
positief en niet (constant) kritisch op zijn/haar prestaties. Kinderen vinden het belangrijk
gesteund te worden door ouders. Laat je kind merken dat je trots op hem/haar bent
ongeacht de uitslag van een wedstrijd.
5. Valt de leraar/trainer/coach bij. Steunt de leraar/trainer/coach bij zijn/haar beslissingen.
6. Valt de leiding niet aan. Respecteert te allen tijde de beslissingen van de scheidsrechter(s)
en gaat niet met de leiding in discussie.
7. Toont interesse. Is geïnteresseerd in de tennissport en de wijze waarop het kind de sport
ervaart.
8. Moedigt het kind aan. Speelplezier is het belangrijkste voor een jong tennissend kind. Dit
bereik je door hem/haar aan te moedigen, zonder druk te leggen op het presteren.
9. Gebruikt geen fysiek of verbaal geweld. Beledigende of ontmoedigende uitspraken zijn
onwenselijk. Als een kind zich onbehoorlijk gedraagt op de baan (schelden, rackets gooien
etc.) dient de ouder het kind te corrigeren.
10. Bemoeit zich niet met het spel en de wedstrijd van het kind.

