
Maandag 28 november 2016 ouder informatie-avond World Tour en KNLTB competitie. 

Aanwezig: er zijn 16 ouders aanwezig
Peter Russchen, voorzitter LTC Bedum
Charlo Goudzand, wedstrijdleiding 
Frenk Abrahams, trainer
Lars Pomp, tenniskids coördinator, jeugdcommissie
Sjors Muntjewerf, jeugdcommissie
Marcel Nijhof, jeugdcommissie
Janneke Dijk, jeugdcommissie
Marga van Dellen, jeugdcommissie

Afwezig: 5 ouders hebben zich afgemeld

Om 20.35 opent Peter de informatie-avond. Hij dankt de aanwezige ouders en legt uit wat het 
doel van deze avond is. Hierna geeft hij het woord aan Frenk die de invulling van de jeugd 
tenniscompetitie gaat toelichten. 

Deze avond is belegd om meer duidelijkheid te geven over de World Tour en de KNLTB competitie 
voor middelbare school kinderen. Frenk geeft aan dat het spelen van de competitie niet verplicht 
is, echter is het spelen van competitie wel een grote meerwaarde voor de tennisontwikkeling van 
kinderen.  

Sinds een paar jaar bestaat Tenniskids. Tenniskids is het KNLTB tennisprogramma voor kinderen. 
Met speciale ballen, banen en oefeningen leert de jeugd de sport te spelen. Er wordt op 
verschillende niveaus getraind, gebaseerd op leeftijd en kunnen. De niveaus zijn ingedeeld op 
kleur, te weten: rood, oranje en groen. Onze ”gele” en ”elite geel” vallen onder de KNLTB 
competitie. Binnen onze vereniging is Lars Pomp de Tenniskids coördinator. 

Rood:
Voorheen was de leeftijd 6-9 jaar gekoppeld aan rood, echter de KNLTB heeft deze leeftijdgrens 
versoepeld en nu kunnen kinderen van 4 jaar tot 11 jaar mee doen in rood.  Ze leren de 
basisvaardigheden op het gebied van bewegen en coördinatie.  

De competitiedata zijn: 19 maart 2017
26 maart 2017
2 april 2017
16 april 2017 (1e paasdag) 

Grootte team: minimaal 1 speler, maximaal 6 spelers
Veld: er wordt gespeeld op een klein veld (6 x 12 meter) met zachte rode 

ballen
Puntentelling: wie het eerst 7 punten heeft, heeft gewonnen. 
Aanvangstijd: 08:45 uur, start wedstrijden om 09,00 uur. 

Een competitie ochtend voor rood duurt ongeveer 1,5 uur. 



tennisveld rode competitie

Oranje:
Ook de leeftijdsgrens voor oranje is versoepeld naar 6 – 13 jaar. In de tweede fase van Tenniskids 
wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling. De kinderen leren nieuwe slagen en technieken die 
hen helpen om uiteindelijk te kunnen spelen op een grote baan.  

De competitiedata zijn: 19 maart 2017
26 maart 2017
2 april 2017
16 april 2017 (1e paasdag)

Grootte team: minimaal 2 spelers, maximaal 6 spelers
Veld: er wordt gespeeld op een driekwart baan met oranje  ballen
Puntentelling: 5 gewonnen games, winnend punt bij deuce. 

Er worden enkel- en dubbel partijen gespeeld
Aanvangstijd: 08:45 uur, start wedstrijden om 09,00 uur. 

Een competitie ochtend duurt ongeveer 2,5 uur. 

tennisveld oranje competitie



Groen:
Dit is de laatste fase in voorbereiding op ”hele baan” tennis. Technieken, tactieken en atletisch 
vermogen worden verder ontwikkeld. Voorheen werd de groene competitie op de 
woensdagmiddag gespeeld, dit is verplaatst naar de zondag. Ook deze leeftijdsgrens is versoepeld 
naar 8 tot 14 jaar. 

De competitiedata zijn: 9 april 2017
17 april 2017 (let op, is maandag 2e paasdag)
30 april 2017
7 mei 2017
14 mei 2017
21 mei 2017
28 mei 2017

Grootte team: minimaal 4 spelers, maximaal 6 spelers
Veld: er wordt gespeeld op de gehele baan met groene ballen
Puntentelling: 2 gewonnen sets, een set bestaat uit 4 gewonnen 
games (start op 0-0) met een verschil van 2 games 
(bijvoorbeeld 4-2, 5-3). Bij een gelijke stand van 4-4 in 
de set volgt een tiebreak tot 7 punten (met een verschil 
van 2 punten).  Bij deuce winnend punt. Er worden 4 enkel 
partijen en 2 dubbel partijen gespeeld
Aanvangstijd: tussen 8.30 uur en 12.00 uur. 

Een competitie dag duurt ongeveer 2,5 uur. 
Overige: een ouder als teamcaptain nodig, die de wedstrijdformulieren in gaat 

vullen en de standen via de computer gaat verwerken. Ook onderling 
vervoer en kantinediensten regelen.

tennisveld groene competitie

KNLTB competitie (geel en elite geel): 
De kinderen zijn helemaal klaar om op een hele baan te tennissen met de bekende gele bal. Ze 
beheersen de juiste techniek om op een heel veld rally’s te spelen. 



De competitiedata zijn: 9 april 2017
17 april 2017 (let op, is maandag 2e paasdag)
30 april 2017
7 mei 2017
14 mei 2017
21 mei 2017
28 mei 2017

Grootte team: minimaal 4 spelers, echter is het verstandig meerdere spelers te 
hebben

Veld: er wordt gespeeld op de gehele baan met gele ballen
Puntentelling: 2 gewonnen sets, een set bestaat uit 6 gewonnen games (start op 0-

0) met een verschil van 2 games (bijvoorbeeld 4-2, 5-3). Bij een 
gelijke stand van 4-4 in de set volgt een tiebreak tot 7 punten (met 
een verschil van 2 punten).  Bij deuce winnend punt.

Aanvangstijd: tussen 8.30 uur en 12.00 uur. 
Een competitie dag duurt ongeveer 2,5 uur. 

Overige: een ouder als teamcaptain nodig, die de wedstrijdformulieren in gaat 
vullen en de standen via de computer gaat verwerken. Ook onderling 
vervoer en kantinediensten regelen. 

Voor het spelen van competitie zijn een aantal ”spelregels”. 
• Wanneer een kind wordt opgegeven voor de competitie dan verwachten we ook dat het 

kind er is. Het is niet meer zo vrijblijvend als afgelopen jaren. Natuurlijk zijn er een aantal 
uitzonderingen zoals ziekte, feesten e.d. Maar in principe geldt: bij opgave competitie doet 
het kind iedere speelronde mee!

• Er bestaat een eigen bijdrage van € 5,00 per persoon. Dit geldt voor rood t/m elite geel. 
Voorheen was de competitie bijdrage hoger. Maar omdat de ballen voor de competitie in 
het bezit blijven van de vereniging kan de eigen bijdrage naar beneden. Het bestuur van 
LTC Bedum dank hiervoor!

• Ouders moeten zich ook gaan inzetten tijdens de competitie, de ouders moeten ook een 
”team” vormen. Er zal onderling afgesproken moeten worden (bijvoorbeeld via de app) wie 
er gaat rijden. Wie er tijdens de thuiswedstrijden de kantine dienst voor zijn/haar rekening 
gaat nemen. Wie er mee gaan naar de uitwedstrijden. Frenk zal vlak voor aanvang van de 
competitie de groepsapp aanmaken. 

Indelen van de teams:
Frenk is de verantwoordelijke voor de indeling van de teams. Sommige kinderen waren voorheen 
ingedeeld in hogere kleur op basis van leeftijd. Echter was het kind nog niet zover op basis van 
kunnen. Nu de leeftijdsgrenzen zijn versoepeld zal Frenk ook zeker gaan kijken naar de 
vaardigheden van het kind. Frenk geeft aan dat ouders naar het kind moeten communiceren dat 
het kan zijn dat het kind in een andere kleur competitie moet spelen dan waar het in traint. Frenk 
bespreekt dit ook al met de kinderen tijdens de lessen. Uiteraard zal Frenk tijdens het indelen van 
de rode en oranje kinderen nog wel rekening houden met voorkeur voor vriendjes/vriendinnetjes. 

Het streven is om 1,5 baan per team beschikbaar te hebben. Mocht het voorkomen dat er weinig 
banen beschikbaar zijn, dan niet zomaar weggaan.  Een competitiedag wordt gezamenlijk gestart 
en gezamenlijk geëindigd! 



Op de websites www.tenniskids.nl en www.centercourt.nl  staat meer informatie over de 
competitie, ook staan daar leuke filmpjes op. 

Frenk geeft nog aan dat we een hard groeiende vereniging zijn qua jeugd. De kinderen blijven lang. 
Voor de ”oudere” jeugd is het project WhoZnext opgericht. WhoZnext is een campagne die 
tennisjongeren tussen 14 en 21 jaar stimuleert activiteiten te organiseren voor hun 
leeftijdgenoten. Onder het motto ”voor jongeren door jongeren” geeft WhoZnext de 
tennisvereniging een nieuwe impuls. Het blijkt dat jongeren langer lid blijven van de vereniging als 
ze meer betrokken zijn bij de vereniging.  Lars Pomp is de begeleider van het WhoZnext team, hij 
zoekt 8 jeugdleden die zich hiermee willen gaan bezig houden.  De KNLTB biedt € 100,-- 
startbudget, poloshirts, startworkshop en uitnodigingen voor bijvoorbeeld Davic Cup wedstrijden 
aan. 

Rondvraag
Inge (moeder Luna): moeten de meisjes perse een rokje aan tijdens de wedstrijden?
Nee, is niet verplicht. Wel geeft Frenk aan dat de kinderen iets aan moeten hebben waar de ballen 
in kunnen.

Peter Russchen neemt het woord weer over. Hij is voorzitter van onze vereniging en wil, nu we 
hier met een grote groep ouders zijn, van de gelegenheid gebruik maken om te inventariseren of 
er ouders zijn die wat voor onze vereniging willen doen. Te denken valt aan rijden met een 
jeugdteam, kantinedienst hulp, lid kantinedienst, penningmeester enzovoort. Peter heeft een 
inventarisatie vrijwilligers lijst gemaakt. Hij vraagt de aanwezigen het formulier in te vullen en aan 
het einde van de avond weer in te leveren. Peter benadrukt dat actieve mensen erg belangrijk zijn 
voor onze vereniging!  
Dit formulier is tevens bij dit verslag gevoegd. Ouders die niet bij de informatie-avond aanwezig 
waren, gelieve dit formulier nog even in vullen en in de brievenbus in de kantine te deponeren. Of 
te mailen naar info@russchen.org.  Dank! 

Noot van de notulist: in tegenstelling tot wat er tijdens de informatie-avond is toegezegd, wordt er 
geen inschrijfformulier voor de competitie meegestuurd. Vriendelijk verzoek ik jullie deze mail te 
replayen en hierin aan te geven of je kind(eren) wel of niet mee doet aan de competitie. Gelieve 
naam kind(eren), telefoonnummer die gebruikt kan worden in de groepsapp,  en eventuele 
voorkeur voor vriendje/vriendinnetje in een team (rood/oranje) doorgeven. Uiterlijk 7 december 
dient de aan-afmelding bij ons binnen te zijn. 

http://www.tenniskids.nl/
mailto:info@russchen.org
http://www.centercourt.nl/

