Wat is de Kia tenniskids competitie?
In 2013 is de KNLTB gestart met de worldtour, DE competitie voor de jongere jeugd. Vanaf 2019
verdwijnt de naam Worldtour en wordt het de Kia Tenniskids Competitie. De KNLTB heeft de
kinderen ingedeeld op leeftijd. Bij elke leeftijd hoort een kleur.

Met ingang van 2017 is de leeftijdstabel opgerekt. Een aantal leeftijden heeft een overlap in kleur. De
trainers van NBF Tennis bepalen aan de hand van zijn ervaringen in de les, welke kleur het beste past
bij het kind.
Tijdens de Tenniskids competitie wordt gespeeld in een team van TVO, tegen teams van andere
verenigingen. Deelname is vrijblijvend. Kun je een keer niet? Dan is dat geen probleem, kom je de
volgende keer weer. Er moeten er wel elke keer twee van het team aanwezig zijn.
Wedstrijden van de Tenniskids competitie kunnen plaatsvinden op het eigen park, maar ook bij een
andere gastvereniging. Dit zijn de uit wedstrijden.
Zit je net op tennis? Geen probleem! De Tenniskids competitie is juist voor alle niveau’s. Hierdoor
leer je spelenderwijs wedstrijdjes spelen.

Wanneer is de Tenniskids competitie?
De Tenniskids competitie wordt gespeeld op zondagen. De data voor 2019 zijn:

Er wordt gespeeld in het voorjaar en in het najaar.
Voor beide periode wordt een nieuwe teamindeling gemaakt. itie op zondag gespeeld.

Normaal gesproken start de worldtour om 09.00 uur, maar elke gastvereniging kan hiervan afwijken.
Bij TVO start de worldtour om 10.00 uur. De teamindeling en de wedstrijdindeling wordt door de
jeugdcommissie rondgemaild. Wil je niet mee doen, dan kun je je afmelden bij de jeugdcommissie.
Een worldtour duurt meestal 2,5 uur voor oranje en 1,5 tot 2 uur voor Rood
Kun je een keertje niet, stem dit af met je teamgenootjes. Uiteraard is het leuk om zo veel mogelijk
wel mee te doen. Kun je niet, meld je wel even af via secretaris@tvoudbeijerland.nl. Wij kunnen dit
dan doorgeven aan de gastvereniging.

Worldtour Rood
Een team voor de worldtour rood bestaat uit 1 tot 6 kinderen. De kinderen worden in twee groepen
verdeeld en spelen korte partijen van 7 punten tegen elkaar. De kinderen van alle verenigingen
worden door elkaar gemixed. Na afloop worden de punten per team opgeteld en is er een
dagwinnaar. Er wordt dus met elkaar gestreden en niet de verenigingen onderling. De resultaten
worden verder niet bijgehouden of opgeslagen. Wedstrijdjes zijn dus op informele wijze. Binnen de
worldtour ROOD bestaan er twee niveaus. Rood 1 is het hogere niveau en rood twee het meer
beginnende niveau. De indeling hiervoor wordt gemaakt door de trainers van NBF tennis.

Worldtour Oranje
Kinderen die in de worldtour oranje mogen spelen zijn vaak ouder dan de ‘rode’ kinderen. Vanaf 8
jaar mogen kinderen in oranje spelen. 8 en 9 jarigen kunnen dus in de Rode of Oranje worldtour
spelen. Dit wordt bepaald door de trainers van NBF Tennis. De oranje spelers gaan net zoals de rode
spelers in teams naar de wedstrijden. De teams bestaan uit 2 tot 6 kinderen. In een wedstrijdje wordt
gespeeld om 4 gewonnen games. Er wordt gespeeld met beslissend punt systeem, dit wil zeggen,
geen voordeel/nadeel. Bij 3-3 wordt een beslissende game gespeeld, geen wedstrijd tiebreak. Aan
het eind van de dag is er een winnend team. Op de website tenniskids.toernooi.nl zijn de uitslagen
van de wedstrijden te zien.

Competitie Tenniskids Groen
De grote verandering in deze competitie groen is dat deze in 2017 wort gespeeld op zondag. Een
competitie bestaat uit 7 zondagen, waarbij je minimaal een team van 4 moet hebben. Tijdens deze
competitie worden er 4 enkel en 2 dubbelpartijen gespeeld per speeldag gespeeld.
De data van de voorjaarscompetitie 2019 zijn:

Wedstrijden bestaan uit 4 gewonnen sets. Wel met twee punten verschil. Dus wordt het 3-3, dan
speel je door tot 5-3 of bij 4-4 wordt er een beslissende tiebreak gespeeld tot 7 met 2 punten
verschil. Is de stand 1-1 in sets, dan wordt er voor de derde zet een gewone tiebreak gespeeld tot 7
met 2 punten verschil. Het beslissend punt systeem wordt toegepast. Dat wil zeggen geen
voordeel/nadeel.

Wat kost deelname aan de Kia Tenniskids Competitie
Deelname aan de Kia Tenniskids Competitie (rood en oranje) is gratis. De kosten voor de ballen,
bijdrage KNLTB en iets lekkers op de dag zelf worden gesponsord door TVO. Bij Tenniskids Groen
competitie is deelname ook gratis, alleen zorgen de teams zelf voor iets lekkers.

Landelijk Tenniskids Feest
Het landelijk Tenniskids Feest wordt door de KNLTB georganiseerd op verschillende locaties. In 2018
heeft TVO dit feest mogen organiseren. Het feest bedoeld voor kinderen die minimaal 4 maal
hebben deelgenomen aan de worldtour Rood / Oranje of groene voorjaarscompetitie. Nadere details
over opgeven en de locaties volgen later.

Opgeven
Les je bij NBF, dan word je automatisch opgegeven voor deelname aan de Kia Tenniskids Competitie.
Wil je dit niet, stuur dan een mail naar: jeug@tvoudbeijerland.nl met je
naam en leeftijd.

