KNLTB Voorjaarscompetitie 2021
Voorjaarscompetite 2021 - Senioren
Competitie aanbod
Er zijn weer verschillende varianten op de verschillende ochtenden en avonden beschikbaar, waar je
zowel als beginnend of als meer ervaren of gevorderde speler op je eigen niveau je wedstrijden kunt
spelen.
Het totale aanbod ziet er als volgt uit:

E = Enkel / D = Dubbel / DE = Dames Enkel / DD = Dames Dubbel / HE = Heren Enkel / HD = Heren Dubbel / GD = Gemengd Dubbel

Voor de Voorjaarscompetitie 2021 staan de volgende speeldagen op het programma:
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Zomeravondcompetitie 17+ en 8&9 Tennis 17+

In het competitieaabod staan ook de Zomeravondcompetitie 17+ en 8&9 Tennis 17+ vermeld.
8&9 Tennis is een laagdrempelige dubbelcompetitie speciaal voor (startende) recreatieve tennissers
met speelsterkte 8 en 9 (17+). Tijdens 8&9 Tennis speel je op een relaxte manier wedstrijden. De
resultaten tellen niet mee voor je ranking. Je speelt voornamelijk voor de gezelligheid en op je eigen
niveau. Deze starterscompetitie wordt aangeboden op donderdagavond en zondag tijdens de
Voorjaarscompetitie.
Tijdens 8&9 Tennis speel je samen met jouw team op zeven speeldagen tegen de andere teams uit
de poule. Een poule bestaat in de meeste gevallen uit acht teams en wordt ingedeeld per regio. Een
team treft iedere tegenstander één keer. Je speelt een aantal keer thuis op jouw eigen club en een
aantal keer ga je bij een andere vereniging op bezoek. Tijdens een wedstrijddag speel je twee
dubbelpartijen. Dit kan een damesdubbel, herendubbel of gemengd dubbel zijn.

Zomeravondcompetitie is een dubbelcompetitie die op zeven woensdagavonden in mei en juni
wordt aangeboden. Deze competitie is voor spelers en speelsters van 17 jaar en ouder en is
geschikt voor alle speelsterktes. Voorwaarde is dat er minimaal vier spelers per team worden
aangemeld. Je speelt namelijk per avond vier dubbels. Dat kan 4x HD zijn, 4x DD of 1x DD, 1x HD en
2x GD.
Voor de Zomeravondcompetitie 2021 staan de volgende speeldagen op het programma:

NB. Inschrijven voor de Zomeravondcompetitie hoeft pas in maart 2021!

BELANGRIJK !! Voor de opgave voor de Voorjaarscompetitie 2021 - Senioren geldt het volgende:
-

-

Opgave voor de Voorjaarscompetitie kan gedaan worden door een mailtje te sturen naar
competitiegerner@hotmail.com.
Opgave kan per team, maar heb je geen team kun je je ook individueel aanmelden. Ik kijk
dan of er mogelijkheden zijn je bij een team te plaatsen of met meerdere individuen een
nieuw team te formeren.
Wil je met een team deelnemen, vermeld dan bij de opgave de namen van de teamleden en
wie de contactpersoon van het team zal zijn.
Bij de opgave graag duidelijk vermelden aan welke competitievorm en welke dag er
deelgenomen wil gaan worden!
Het is mogelijk om je voor meer dan 1 competities op te geven, zolang deze maar niet op
dezelfde dag is.
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Voorjaarscompetite 2021 - Jeugd
Ook voor de jeugd gaan in het voorjaar van 2021 de Tenniskids en Junioren competities weer van
start.
Bij Tenniskids kun je je o.b.v. leeftijd inschrijven voor een bepaalde speelvorm.

De Junioren competitie bestaat uit de Junioren competitie 11 t/m 14 jaar en de Junioren competitie
13 t/m 17 jaar. Ook spelers die één jaar jonger of één jaar ouder zijn dan de vastgestelde leeftijd
mogen deelnemen aan de competitie.
Zie voor meer details over de Jeugdcompetities Appendix A.
Na je opgave zal door de Jeugdcommissie samen met Age worden bekeken wat voldoende past bij je
spelniveau en hoe de teams zullen worden ingedeeld.

Voor de verschillende Jeugdcompetities 2021 staan de volgende speeldagen op het programma:
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BELANGRIJK !! Voor de Voorjaarscompetitie 2021 - Jeugd geldt het volgende:
-

-

-

We gaan ervanuit dat, indien je in de Competitie 2020 hebt gespeeld, je ook meedoet met de
Voorjaarscompetitie 2021. Indien je niet mee wilt of kunt doen, meld je dan af door een
mailtje te sturen naar jeugd.dltcgerner@gmail.com. Doe dit voor 31 december.
Heb je niet hebt deelgenomen aan de Competitie 2020, maar je wilt nu wel gaan spelen, geef
dit dan z.s.m. (maar i.i.g. voor 31 december) door via jeugd.dltcgerner@gmail.com.
We houden bij de indeling rekening met de individuele ontwikkeling van spelers, maar willen
ook zoveel als mogelijk rekening houden met persoonlijke wensen. Wil je bijvoorbeeld met
iemand samen in een team (of juist niet…), dan kun je deze voorkeur voor 31 december
doorgeven.
We pogen in basis de teams vanuit de Competitie 2020 zoveel als mogelijk intact te houden
(mits dat natuurlijk aansluit bij de individuele wensen).
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Appendix A – Toelichting Jeugdcompetitie
RODE, ORANJE EN GROENE COMPETITIE
De Kia Tenniskids competitie bestaat uit de Rode, Oranje en Groene competitie. Deze competities
zijn gekoppeld aan de Tenniskids kleur waarin een kind speelt. In de Kia Tenniskids competitie spelen
kinderen op zondagochtend een aantal (korte) wedstrijden tegen kinderen van andere
tennisverenigingen in de buurt.
Voor de Kia Tenniskids competitie geldt dat ook kinderen die één jaar jonger of één jaar ouder zijn
dan de vastgestelde leeftijden mogen deelnemen aan de competitie. Daarnaast kan door de
Verenigingscompetitieleider (in overleg met de tennisleraar) leeftijdsdispensatie aanvragen voor een
jeugdspeler. Dispensatie kan worden aangevraagd voor zeer talentvolle kinderen of voor kinderen
die nog niet toe zijn aan een stap omhoog.
Rode competitie (t/m 8 jaar)
•
•
•

Een competitiedag duurt gemiddeld 1 uur.
Kinderen spelen in de Rode competitie enkelpartijen.
Een competitieteam bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen
door elkaar.

Oranje competitie (8 t/m 10 jaar)
•
•
•

Een Oranje competitiedag duurt gemiddeld 2 á 2½ uur.
Kinderen spelen in de Oranje competitie enkel- en dubbelpartijen.
Een competitieteam bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen
door elkaar.

Groene competitie (10 t/m 12 jaar)
•
•
•
•
•
•

Een competitiedag bij Groen duurt ongeveer 3 uur.
Kinderen spelen in de Groene competitie enkel- en dubbelpartijen.
Een competitieteam bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen
door elkaar en mét en tegen elkaar.
Elke week speelt het team tegen een team van een andere vereniging.
Er worden tijdens een competitiedag 4 enkelpartijen en 2 dubbelpartijen gespeeld.
Alle wedstrijduitslagen worden weergeven op MijnKNLTB. Het team dat aan het einde van de
competitie op de eerste plek in de poule staat, is kampioen.
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KNLTB JUNIOREN COMPETITIE
De Junioren competitie bestaat uit de Junioren competitie 11 t/m 14 jaar en de Junioren competitie
13 t/m 17 jaar. Per speeldag mag één speler meedoen die maximaal 1 jaar jonger is dan de
minimumleeftijd en/of één speler die 1 jaar ouder is dan de maximumleeftijd.
Net zoals bij de senioren speel je in de Junioren competitie op een hele baan en met gewone
tennisballen. Je kan op zondag competitie spelen en je kan enkelpartijen en dubbelpartijen spelen.

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.

Junioren 13 t/m 17 jaar
•
•
•
•

De Junioren competitie 13 t/m 17 jaar bestaat uit een meisjescompetitie, jongenscompetitie en
een gemengde competitie.
Een competitieteam bestaat uit minimaal 4 spelers.
Bij de meisjes- en jongenscompetitie speel je met je team op een speeldag 4 enkelpartijen en 2
dubbelpartijen.
Bij de gemengde competitie speel je 2 jongens enkelpartijen, 2 meisjes enkelpartijen en 2
gemengd dubbelpartijen.
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SPELREGELS
Rode, Oranje en Groene competitie
De spelregels van Tenniskids verschillen niet veel met die van de senioren. Zo mag je bij een
Tenniskids wedstrijdje twee keer serveren tijdens een servicebeurt, mag de bal in een rally maar één
keer stuiten en moet de bal binnen de lijnen geslagen worden. De uitzonderingen zitten vooral in de
telling.
Met plezier tennissen
Het belangrijkste bij Tenniskids is dat kinderen met plezier op de baan staan en hun tegenstander na
de wedstrijd altijd een hand of high five geven. Schelden, met een racket gooien of de tegenstander
expres afleiden, is dan ook niet de bedoeling. Bij de Tenniskids wedstrijdjes is geen scheidsrechter
aanwezig, daarom is het belangrijk dat zowel kinderen als ouders de spelregels kennen.
Telling
Hieronder vind je per kleurde telling op een rij. De tennisleraar oefent met de kinderen tijdens de
tennisles de telling en kan ook jouw eventuele vragen over de telling beantwoorden.
Rood
•
•

Bij Rood speel je een wedstrijd tot de 7 punten. Er is een normaletelling (1, 2, 3). De speler die
het eerst 7 punten haalt wint de wedstrijd (7-6 is einde partij).
Je serveert om de beurt, dit mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit). Als
de eerste poging fout gaat, mag er nog een keer geserveerd worden.

Oranje
•

•
•
•

Een wedstrijd in Oranje bestaat uit 4 gewonnen games. Een game win je door 4 punten te
winnen. De telling 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 een 3 - 3 stand in games wordt een beslissende game gespeeld.
Bij een oneven gamestand wissel je van speelhelft.
Je serveert om de beurt, mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit). Als de
eerste poging fout gaat, mag er nog een keer geserveerd worden.

Groen
•

•

In Groen speel je 2 sets om 4 gewonnen games met een verschil van 2 games (bijvoorbeeld 4 - 2
of 5 - 3). 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 game speel je 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.
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-

•

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.
Als het 1 - 1 in sets staat, speel je een beslissende tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2
punten).

Junioren 11 t/m 14 jaar
•
•
•

•

Je speelt 2 sets om 4 gewonnen games met een verschil van 2 games (bijvoorbeeld 4-2 of 5-3).
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.

Junioren 13 t/m 17 jaar
•
•

•

•

Je speelt 2 sets om 6 gewonnen games met een verschil van 2 games (bijvoorbeeld 6-4 of 7-5).
Een game win je door 4 punten te winnen.
De puntentelling gaat als volgt: 15 - 30 - 40 - game. Er is een verschil van twee nodig om de game
te winnen. Als het 40-40 wordt, worden er nog minimaal 2 punten gespeeld. De winnaar van het
eerste punt komt op voordeel. Als deze speler ook het daaropvolgende punt wint, is de game
beëindigd. Als de andere speler het tweede punt wint, wordt het opnieuw 40-40. Er wordt net zo
lang doorgespeeld tot één van beide spelers twee punten achter elkaar wint.
Bij 6-6 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 7-6. 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 10 punten (met
een verschil van 2 punten) gespeeld.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA, STAND EN UITSLAGEN
Op MijnKNLTB kun je zien wanneer en waar je moet spelen. Ook vind je daar alle uitslagen en
standen in jouw poule.
Om bij deze informatie te komen, moet je een inlog voor MijnKNLTB aanmaken (als je deze nog niet
hebt). Ga hiervoor naar https://mijnknltb.toernooi.nl/ en registreer je daar. Je hebt hiervoor je
bondsnummer nodig. Weet je deze niet, app dan even naar Sander (06-20132127).

DIGITALE UITLEG BIJEENKOMST
Voor velen van jullie zal de bovenstaande informatie duidelijk zijn. Maar of je nu al vaker hebt
gespeeld, of dat het nu de eerste keer is, we begrijpen dat er nog wat vragen kunnen zijn. Daarom
zullen we in de komende weken, voorafgaand aan de competitiestart, dit jaar digitale bijeenkomsten
organiseren voor Rood/Oranje en Groen/Junioren. Hiervoor komt er een digitale uitnodiging.

