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Regels in het kort
-

Er worden 4 enkelspelen en 2 dubbelspelen gespeeld

-

Jongens en Meiden spelen door, met en tegen elkaar

-

Er wordt gespeeld op heel veld (zie tekening)

-

Dubbels spelen in het dubbelveld dus incl. tramrails

-

Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets

-

Indien er een 3e set gespeeld moet worden is dit een wedstrijdtiebreak tot 7
(met een verschil van 2 punten)

-

Een set wordt gespeeld om 4 gewonnen games, met een verschil van 2 games
(dus bijv. 4-2 of 5-3), bij 4-4 gelijk wordt een tiebreak gespeeld tot 7 (met een
verschil van 2 punten)

-

Bij 40-40 gelijk wordt er om het winnend punt gespeeld

-

Er wordt gespeeld met eerste en tweede service

Wat wordt er verwacht van ouders
-

Betrokkenheid
Interesse
Sportiviteit
Zoveel mogelijk 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 teamouder te zijn. Teamcaptain maakt groepsapp aan voor
“voorjaarscompetitie 2020 Geel 11-14”
Teamouder deelt spelers in op competitiedagen
Teamouder 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
1 speler dient teamcaptain te zijn

Wat kunt u verwachten van HTC
-

Aanwezigheid van een competitieleider
Competitieleider deelt de wedstrijden in
Er worden gele ballen ter beschikking gesteld
Per speler worden 1 consumptiebon uitgedeeld
Kop koffie bij aanvang voor ouders bij aanvang competitiewedstrijd (thuis)
Na de wedstijd wordt er brood met knakworst geserveerd
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
Competitiedag wordt ingehaald op geplande inhaaldagen

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

13 sept.

UIT

10:00 Nieuwe Sloot, President Kennedylaan 1, 2402 NZ ALPHEN A/D RIJN

20 sept.

THUIS 9:30 Baan 1+2

27 sept.

UIT

4 Oktober

THUIS 12:30 Baan 3+4

11 Oktober

THUIS 9:30 Baan 1+2

18 Oktober

UIT

25 Oktober

THUIS 9:30 Baan 3+4

NNB

Seghwaert,, van der Hagenstraat 13, 2722 NT ZOETERMEER

12:00 Benthuizer T.C., de Dam 7, 2731 CE BENTHUIZEN

Meer Informatie:
mijnknltb app
mijnknltb.toernooi.nl

Spelers
10172
10166
10272
10283
10206
10273
10194

A.F.
B.E.
O.
R.
B.
L.
S.M.A.

Frederique
Tol
Berdi
Stikkelorum
Olle
van
Mastrigt
Rik
van den Wijngaard
Bram
Weijers
Luna
van
Mastrigt
Sienna
Visser

Spelregels KNLTB
Junioren 11 t/m 14 jaar
In de Junioren competitie 11 t/m 14 jaar spelen jongens en meisjes door elkaar, mét
en tegen elkaar. Een competitieteam bestaat uit minimaal 4 spelers. Je speelt met je
team 4 enkelpartijen en 2 dubbelpartijen.
Spelregels


Je speelt 2 sets om 4 gewonnen games met een verschil van 2 games (bijvoorbeeld 4-2 of 53). Een game win je door 4 punten te winnen.



De puntentelling gaat als volgt: 15 - 30 - 40 - game. Bij de stand 40-40 geldt het Beslissend
Punt Systeem: het winnende punt levert de game op. De ontvanger bepaalt vanaf welke kant
de serveerder het punt moet spelen.



Bij 4-4 in de set volgt een tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten)
- De speler die aan de beurt is om te serveren, serveert vanaf rechts voor het eerste punt.
De tegenpartij serveert daarna vanaf links voor het tweede punt en vervolgens vanaf rechts
voor het derde punt.
- Iedere speler serveert daarna steeds voor twee punten. Eerst vanaf links en daarna vanaf
rechts.
- Er is een normale telling (1, 2, 3). Degene die het eerst 7 punten haalt, met een verschil
van twee punten, wint de tiebreak. De set is dan gewonnen met 5-4. Na iedere 6 punten in
de tiebreak moeten de spelers wisselen van speelhelft.



In de enkel en dubbel wordt bij 1-1 in sets een beslissende wedstrijdtiebreak tot 7 punten
(met een verschil van 2 punten) gespeeld.

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.

