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Voorwoord 
 

Welkom bij TV Nieuwland. Fijn dat je voor de tennissport en onze vereniging hebt gekozen! 

Omdat je nieuw bent bij onze vereniging, misschien zelfs wel helemaal nieuw in de tenniswereld, 
willen we je via deze brochure graag informeren over een aantal praktische zaken.  

Mocht er iets niet duidelijk zijn, dan kun je de jeugdcommissie bereiken via jeugd@tvnieuwland.nl. 
We bekijken dit emailadres geregeld en proberen binnen een week te reageren. In vakantieperiodes 
zal dit echter niet altijd lukken. Wij vertrouwen op jullie begrip hiervoor. 

TV Nieuwland is een vereniging die draait op vrijwilligers. Wij zijn dan ook altijd dankbaar voor alle 
aangeboden hulp. Wil je ook iets doen voor de jeugd van TV Nieuwland? Neem dan contact op met 
de jeugdcommissie via jeugd@tvnieuwland.nl. 

Heb je vragen over het lidmaatschap, neem dan contact op met de ledenadministratie via 
ledenadministratie@tvnieuwland.nl 

De informatie in deze brief is ook te vinden op de website www.tvnieuwland.nl bij het kopje 
jeugdtennis. 

Wij wensen jullie een fijne tijd en veel tennisplezier bij TV Nieuwland. 

 

De jeugdcommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amersfoort, 20 maart 2022  
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Informatiebronnen TV Nieuwland 
TV Nieuwland gebruikt verschillende communicatiemiddelen: 

1. De website https://www.tvnieuwland.nl 
2. Af en toe verschijnt er een nieuwsbrief. Deze wordt per email verstuurd en komt ook op de 

site van TV Nieuwland  
3. De KNLTB club-app, via deze app worden de meeste wetenswaardigheden vermeld over TVN 

en zaken als tennisles en competitie enz. Inloggen in de app gaat via het KNLTB-nummer van 
het jeugdlid. 

4. Aankondigingen van evenementen, toernooien en competitie voor de jeugd gebeurt vaak via 
email, de website en de club-app 

5. Instagram (speciaal voor de jeugd): jeugdtvnieuwland 
6. Facebook: https://nl-nl.facebook.com/TV-Nieuwland-196626940377718/ 

Wij verzoeken je vriendelijk om wijzigingen in je contactgegevens, dus ook een verandering van 
emailadres, door te geven aan de ledenadministratie. Dit kan via ledenadministratie@tvnieuwland.nl 

KNLTB en Centercourt 
Op de site van de KNLTB (https://www.knltb.nl) is veel informatie te vinden over tennis. Ook op 
Centercourt (https://www.centrecourt.nl) is allerlei informatie beschikbaar.  

Tennisniveaus jeugd 
Jeugdtennissers worden verdeeld naar verschillende niveaus. De niveaus zijn in 
leeftijd oplopend. De niveaus overlappen elkaar, zodat er onderscheid kan 
worden gemaakt naar de kunde in het tennisspel. De jongste spelers vallen onder 
de zogenoemde tenniskids. De niveaus zijn blauw, rood, oranje en groen.  De 
tenniskids spelen bij toernooien en competities op een kleinere baan (t/m oranje) 
en met zachtere tennisballen. Voor meer informatie en de tennisregels voor deze 
leeftijden kun je terecht op https://www.tennis.nl/alles-over-
tennis/jeugd/tenniskids/.  
TV Nieuwland biedt de competitie aan voor kinderen vanaf categorie rood. 

 

 



5 
 

Oudere jeugd valt niet meer onder de tenniskids maar onder de junioren. Er zijn twee 
leeftijdsniveaus: junioren 11 t/m 14 jaar en junioren 13 t/m 17 jaar. De junioren spelen met dezelfde 
tennisballen als de senioren en spelen ook op een volledige tennisbaan. 

Tennislessen 
Voor jeugdleden is tennisles onderdeel van het lidmaatschap bij onze club. In het lidmaatschap zit 
standaard 1 les per week inbegrepen. De tennislessen worden verzorgd door tennisschool 
Heinerman Tennis (https://www.heinermantennis.nl). De hoofdtrainer is Johan Madsen, binnenkort 
waarschijnlijk Vincent Koopman. Een les duurt 50 minuten. Een lesgroep bestaat normaal gesproken 
uit 8 jeugdleden. Er wordt dan op 2 tennisbanen lesgegeven. Het lesschema loopt zo veel mogelijk 
gelijk met de schoolvakanties. Als uitgangspunt hanteren we dat er ongeveer 36 lessen per jaar 
worden gegeven. 

Als er ruimte in een geschikte lesgroep beschikbaar is, is het ook mogelijk om tegen een meerprijs 
twee keer in de week tennisles te volgen. Voor het opstellen van het lesrooster vraagt de 
tennisschool 2 keer per jaar de beschikbaarheid op. Als je twee keer in de week les wil, kun je dat dan 
aan de tennisschool doorgeven. 

Vrijspelen, normale regels (geen coronamaatregelen van kracht) 
Normaal gesproken mogen jeugdleden van 5 t/m 13 jaar dagelijks tot 19:00 uur vrij spelen. ’s Avonds 
van 19.00 uur tot 20.30 uur mogen zij alleen samen met één of meerdere seniorleden tennissen 
(bezetting maximaal 2 juniorleden met 2 seniorleden). 

Voor jeugdleden vanaf 14 jaar gelden dezelfde regels als voor seniorleden, voor wat betreft de 
tijdstippen van vrij spelen op de baan. Bepalend hierbij is de leeftijd op 31 december van het jaar 
hiervoor.  

Het buitenhek van het park kan met de KNLTB-clubpas worden geopend. Daarvoor zit aan de 
linkerkant van het hek een kaartlezer. De spelers kunnen dan een baan “afhangen” via het 
afhangbord in de hal van het clubhuis. Ze hebben daar wederom de KNLTB-clubpas voor nodig. Voor 
een enkelspel kan een halfuur worden afgehangen, voor een dubbelspel 45 minuten. Let op: in het 
kader van de coronamaatregelen kan op dit moment alleen een baan worden 
gereserveerd/afgehangen via de KNLTB-clubapp. Het is nog niet bekend of het systeem van 
baanreserveren ook na het coronatijdperk van toepassing blijft of dat er dan op het bord in de hal 
van het clubhuis moet worden “afgehangen” (digitaal bord). 

Het is gebruikelijk dat de kinderen hun eigen tennisballen meenemen. We raden aan dat ze, ook 
tijdens het vrijspelen, tennisballen gebruiken die speciaal voor hun niveau bedoeld zijn. In de hal van 
het clubhuis staat een folderstandaard. Op de achterkant van de folderstandaard liggen meestal rode 
en oranje ballen. Deze ballen mogen door de kinderen gebruikt worden om vrij te spelen. Na gebruik 
graag weer netjes terugleggen. 

De banen 1 en 2 moeten, tijdens het gebruik van kunstlicht, zo min mogelijk worden gebruikt, in 
verband met overlast voor de buurtbewoners. Dit betekent dat als er andere banen beschikbaar zijn, 
deze eerst gebruikt moeten worden. Vergeet niet de lichten weer uit te doen. De lichten kunnen aan 
en uit worden gezet met het lichtbord in de hal van het clubhuis. 
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Als je de laatste bent die het tennispark verlaat, verzoeken we je vriendelijk om de baanverlichting 
uit te doen en het buitenhek dicht te doen. Ook als dit midden op de dag is. 

Vrijspelen, regels in verband met corona. 
Voor jeugd t/m 17 jaar gelden voor het vrijspelen de volgende extra regels: 

• Om vrij te spelen is het VERPLICHT om vooraf (vanuit huis) met behulp van de KNLTB-clubapp 
een baan te reserveren. Het is verboden om op het tennispark aanwezig te zijn als je geen 
tennisbaan hebt gereserveerd en geen tennisles hebt. Een baan reserveren kan tot 15 
minuten voor aanvang van het tijdsblok. Zowel enkelen als dubbelen is toegestaan 

• Jeugdleden van niveau rood en oranje mogen gebruik maken van de minibaan. De minibaan 
kan niet worden gereserveerd en is dus de enige uitzondering op de verplichting om een 
baan te reserveren 

• Houd je op het park aan de standaard “coronaregels” zoals die door de overheid zijn 
vastgesteld 

• Ga thuis naar het toilet, de toiletten in het clubhuis zijn echt alleen voor noodgevallen open. 
De hal is alleen met je tennispas toegankelijk (kaartlezer zit rechts van de deur) 

• Toeschouwers zijn momenteel niet toegestaan, dus ouders mogen ook niet komen kijken. 
• Houd je aan het protocol van de tennisclub. Dit protocol is te vinden op 

https://www.tvnieuwland.nl/page/37711/Coronamaatregelen. 

Het is voorlopig ook toegestaan om op de rustige tijden op het tennispark samen met je ouder(s) vrij 
te spelen, ook al is de ouder geen lid van TV Nieuwland. Hiervoor gelden de volgende regels: 

• Het reserveren van een baan is verplicht (via de KNLTB-clubapp). 
• Bij de reservering geeft de ouder of geven de ouders zich op als introducé. 
• De ouder treedt op als toezichthouder en zorgt dus dat hij/zij op de hoogte is van het 

protocol dat op TV Nieuwland geldt. 
• Toegestane tijden om te reserveren met ouder: maandag t/m vrijdag tot 18:00 uur, zaterdag 

en zondag van 13:00 tot 18:00 uur. 
• Deze mogelijkheid is uitdrukkelijk alleen bedoeld voor jeugdleden met hun 

ouders/verzorgers.  

KNLTB-clubpas 
Alle leden van TV Nieuwland ontvangen de KNLTB-clubpas. Deze pas is belangrijk en heeft een aantal 
functies: 

• Bewijs van lidmaatschap van de vereniging, neem de clubpas dus altijd mee bij het vrijspelen 
• Toegang tot het tennispark (kaartlezer aan de linkerkant van het hek) 
• Toegang tot de hal en toiletten van het clubhuis (kaartlezer aan de rechterkant van het hek) 
• “Legitimatie” bij de competitie en toernooien 
• Portemonnee in de kantine van TV Nieuwland (zie “Betalen in de kantine”). 

KNLTB-nummer, clubnummer en clublidnummer 
Elk lid van TV Nieuwland krijgt te maken met 3 verschillende nummers: 

1) Het clublidnummer: dit is het lidmaatschapsnummer bij TV Nieuwland; 
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2) Het clubnummer, of verenigingsnummer, dit is het nummer waaronder TV Nieuwland bij de 
KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond) bekend staat. Dit nummer is 78477; 

3) Het KNLTB-nummer, ook wel het bondsnummer genoemd, dit is het nummer waaronder het 
jeugdlid bij de KNLTB bekend is. Dit is het nummer dat je nodig hebt om je bij de KNLTB-club-
app aan te melden en om je in te schrijven voor toernooien via www.toernooi.nl of 
www.mijnknltb.toernooi.nl (zie ook verderop onder “Inschrijven voor toernooien, hoe doe je 
dat?”. 

Het clubnummer en het KNLTB-nummer staan op de KNLTB-clubpas vermeld. Het clublidnummer 
staat niet op de pas, maar heb je ook eigenlijk nooit nodig. 

Competitie 
Tennis is een wedstrijdsport. Het spelen van wedstrijden maakt tennis ook veel leuker. TV Nieuwland 
probeert voor alle jeugdleden de gelegenheid te creëren om mee te doen aan de competitie. Sterker 
nog, voor de kinderen van de rode en oranje niveaus gaan we er van uit dat alle kinderen (die al een 
paar maanden tennisles hebben gehad) mee doen aan de competitie. Zij worden automatisch in een 
team ingedeeld. Kinderen van het groene niveau en de junioren kunnen zich aanmelden om mee te 
doen met de competitie. TV Nieuwland zal hen dan in een team indelen. 

 Let op: omdat de competitie in teamverband is, geven wij jullie contactgegevens, zoals die in onze 
ledenadministratie staan, door aan de overige leden van het team. Als jullie hier bezwaar tegen 
hebben, verzoeken wij jullie vriendelijk maar dringend ons dit te laten weten via 
jeugd@tvnieuwland.nl. 

De competitie is voor onze jeugdleden gratis. Bij de groene competitie en de competitie voor de 
junioren moeten de teams wel zelf de kosten van de tennisballen voor hun rekening nemen. De 
tennisballen worden in de regel afgenomen van TV Nieuwland zodat altijd met goedgekeurde ballen 
wordt gespeeld (niet alle soorten tennisballen zijn door de KNLTB goedgekeurd voor de competitie). 

De jeugdcompetities waar TV Nieuwland aan mee doet zijn op zondag. De voorjaarscompetitie is van 
eind maart/ begin april tot en met mei/juni en de najaarscompetitie is van september tot en met 
oktober/november. 

Meer informatie over de rode, oranje en groene competitie is te vinden op 
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/jeugd/kia-tenniskids-competitie/ 
 
Meer informatie over de junioren competitie is te vinden op https://www.tennis.nl/alles-over-
tennis/competitie/jeugd/knltb-junioren-competitie/ 
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Inschrijven voor toernooien, hoe doe je dat? 
Bij tennistoernooien wordt er onderscheid gemaakt naar: 

1. Toernooien die niet meetellen voor de KNLTB-rating, zoals de Jeugd Club Kampioenschappen 
2. Toernooien die wel meetellen voor je KNLTB-rating, zoals het Open Jeugd Toernooi van TV 

Nieuwland en de competitie. 

1. Toernooien die niet meetellen voor je rating: 

- Deze toernooien zijn te vinden op www.toernooi.nl  
- Een account aanmaken kan via https://www.toernooi.nl/User/Signup 
 

2. Toernooien die wel meetellen voor je rating: 

- Deze toernooien zijn te vinden op www.mijnknltb.toernooi.nl  
- Het stappenplan om een account aan te maken staat op 

https://www.centrecourt.nl/siteassets/centrecourt.nl/downloads/tenniskids/downloads/handlei
ding-nieuw-account-registreren.pdf 

Voor het inschrijven van toernooien, heb je je KNLTB-nummer nodig. Dit is dus niet je clublidnummer 
(zie ook hiervoor onder “KNLTB-nummer, clubnummer en clublidnummer”). 
 
Let op: een tennistoernooi wordt meestal gedurende de periode van 1 week gehouden. In die week 
speel je 1 of meerdere wedstrijden. Bij het inschrijven voor een toernooi kan je meestal een aantal 
dagdelen blokken als je verhinderd bent. De wedstrijdleiding probeert hier zoveel als mogelijk 
rekening mee te houden. 

Betalen in de kantine 
In de kantine zijn drankjes en versnaperingen te bestellen. Bij evenementen is het assortiment 
ruimer dan op rustige dagen. In de kantine kun je niet met contant geld betalen. We hebben twee 
betaalmogelijkheden: met de pinpas of met de KNLTB-clubpas. 

De KNLTB-clubpas werkt eigenlijk net als een OV-chipkaart: je stort er een bedrag op en per 
bestelling worden de kosten van het saldo afgeschreven. Geld storten op de pas kan in de kantine 
van de club, alleen per pin. Door saldo op de clubpas van je kind te storten, kan je kind zelf bij ons in 
de kantine iets lekkers halen. Handig bij evenementen, competitie en toernooien! Bovendien is het 
voor de club ook voordeliger: we betalen 1 keer transactiekosten bij het storten van saldo op de 
clubpas en niet meer bij elke losse bestelling.  

Het saldo is niet aan de clubpas gebonden maar aan de eigenaar van de clubpas. Mocht de pas 
verloren gaan, of de geldigheid van de clubpas is verlopen, dan wordt het resterend saldo 
“overgeboekt” naar de vervangende clubpas. Meld het verlies van de pas ook altijd zo snel mogelijk 
via bardienst@tvnieuwland.nl.  Met de clubpas kan je alleen bij TV Nieuwland betalen. 
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Jeugdtoss 
Bij voldoende hulp van vrijwilligers organiseren we 1 keer per maand een toss-middag voor al onze 
jeugdleden. Dit houdt een toss in: 

Je komt naar de club, neemt zelf drinken, je KNLTB-clubpass, tennisracket èn tennisballen mee. Er 
zijn een aantal toss-begeleiders aanwezig. Zij zullen je aanwezigheid registreren en delen korte 
wedstrijdjes in. 

Het zijn allemaal vriendschappelijke wedstrijdjes op tijd. Je speelt een paar wedstrijdjes achter 
elkaar, steeds weer tegen iemand anders. Bij rood worden alleen enkel-wedstrijden gespeeld, bij de 
andere niveaus vooral dubbels en afhankelijk van het aantal deelnemers ook enkels. Bij grote 
opkomst of een oneven aantal, kan het zijn dat je soms even een ronde moet wachten. 

Het is géén toernooi, er wordt geen over-all score bijgehouden en er zijn géén prijzen te winnen. Het 
draait allemaal om sportiviteit en gezelligheid. De winst per wedstrijd gaat dus alleen om de eer. 

Let op: de toiletten zijn open, maar de kantine meestal niet! 

We hopen dat jullie allemaal meedoen aan de toss-middagen. Hoe meer er mee doen, hoe leuker het 
wordt! 

Jeugdkalender 2022 
Januari 
Vr 14 januari Sport- / Tennisinstuif 
Vr 14 januari Jeugdtoss 
Za 29 januari Jeugdevenement 
 
Februari 
Vr 11 februari Sport- / Tennisinstuif 
Vr 11 februari Jeugdtoss 
 
Maart 
Vr 11 maart Sport- / Tennisinstuif 
Vr 11 maart Jeugdtoss 
19 t/m 27 maart Jeugd Clubkampioenschappen 
Ma 28 maart Start zomertraining 
 
April 
Zo 3 april Start Rode en Oranje competitie 
Vr 8 april Sport- / Tennisinstuif 
Vr 8 april Jeugdtoss 
Zo 10 april Start Groene competitie 
Zo 10 april Start KNLTB Junioren competitie 
 
Mei 
Vr 13 mei Sport- / Tennisinstuif 
Vr 13 mei Jeugdtoss 
 
Juni 
4 t/m 12 juni Open Jeugdtoernooi 
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Juli (geen evenementen gepland) 
 
Augustus 
Za 27 augustus Ouder/kind toernooi 
 
September 
Vr 9 september Sport- / Tennisinstuif 
Vr 9 september Jeugdtoss 
Zo 11 september Start Rode en Oranje competitie 
Zo 11 september Start Groene competitie 
Zo 18 september Start KNLTB Junioren competitie 
Ma 26 september Start Wintertraining 
 
Oktober 
Vr 14 oktober Sport- / Tennisinstuif 
Vr 14 oktober Jeugdtoss 
 
November 
Vr 11 november Sport- / Tennisinstuif 
Vr 11 november Jeugdtoss 
Zo 13 of 20 november afsluiting jeugdcompetitie 
 
December 
Vr 9 december Sport- / Tennisinstuif 
Vr 9 december Jeugdtoss 
 
 

Contact gegevens 
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvnieuwland.nl 

Jeugdcommissie: jeugd@tvnieuwland.nl 

Amersfoort, 20 maart 2022 


