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TENNISKIDS 
World Tour Competitie 2019 

Rood / Oranje / Groen 
   

Beste ouders en jeugdleden 
 

Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 14 jaar die ook door onze vereniging al enkele jaren wordt aangeboden voor 
onze jongere spelers. Tenniskids is geheel afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van kinderen. Op deze manier leren ze het spel 
razendsnel spelen. 
 

Tenniskids is heel laagdrempelig en iedereen kan makkelijk meedoen! Plezier en samenspel! Daar draait het om bij Tenniskids! 
 

Drie kleuren brengen de vooruitgang van de kinderen in kaart: rood, oranje en groen.  
 

Bij iedere kleur horen andere leeftijden, aangepaste  baangroottes en balsoorten. 
 

Leeftijdsgrenzen vanaf het voorjaar 2018: 
o De categorie rood is voor kinderen van 4 jaar tot een maximum van 11 jaar.  
o De categorie oranje is voor kinderen van 6 jaar tot een maximum van 13 jaar. 
o De categorie groen is voor kinderen van 8 tot een maximum van 14 jaar. 

 

Bij de verschillende kleuren hoort ook een competitiesysteem, de World Tour (Rood en Oranje) en de Groene competitie. 
 

 De tennistrainer bepaalt welke kleur en welke team het beste bij een kind past.  
Hierbij wordt rekening gehouden met leeftijd, tennisniveau, inzet tijdens trainingen en bereidheid om extra te oefenen en het aantal 
inschrijvingen voor een bepaalde categorie.  
 Zodra de indelingen en speelschema’s bekend zijn, worden de spelers en de ouders voorzien van aanvullende informatie. 
 

De trainer en de Jeugdcommissie (JC) raden je aan om aan deze competitie deel te nemen, omdat het spelen van competitie je 
spelniveau ten goede komt en je er bovendien veel plezier aan kan beleven. Om een goede tennisser te worden is het spelen van 
wedstrijden heel belangrijk, vooral in competitieverband. 
 

➢ World Tour 2019 – Rood en Oranje 
 

De World Tour Voorjaar bestaat voort uit 8 speelmomenten: 
 

Voorjaar 

Zondag 31 maart 2019 

Zondag 7 april 2019 

Zondag 14 april  2019 

Maandag 22 april 2019 (2e Paasdag) 

Zondag 19 mei 2019 

Zondag 26 mei 2019 

Zondag 2 juni 2019 

Maandag 10 juni 2019 (2e Pinksterdag) 
 

➢ Voorjaarscompetitie 2019 - Groen 
 

Groene spelers kunnen aan een competitie meedoen: 
 

Voorjaar 2019 Inhaaldagen voorjaar GROEN 

Zondag 7 april 2019 Zondag 28 april 2019 

Zondag 14 april 2019  Zondag 5 mei 2019 

Maandag 22 april 2019 (2e Paasdag) Donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag) 

Zondag 12 mei 2019 Maandag 10 juni 2019 (2e Pinksterdag) 

Zondag 19 mei 2019  

Zondag 26 mei 2019  

Zondag 2 juni 2019  
 

Als je je inschrijft voor deelname aan de competitie gaan wij ervan uit dat je voor alle wedstrijden beschikbaar bent.  
Bij afwezigheid dupeer je niet alleen je medespelers, maar ook je tegenstander.  
Bij afmelding met een geldige reden, bijvoorbeeld ziekte of een blessure is het vaak al lastig genoeg om een invaller te vinden. In eerste 
instantie vragen we aan de afwezige speler om zelf voor een invaller te zorgen. Mocht het echt niet lukken, kan je contact opnemen met de 
jeugdcommissie of de trainer. 
 

Met sportieve groeten, 
De Jeugdcommissie 
infojeugd@packador.nl 
 

Geef je op door een e-mail te sturen naar infojeugd@packador.nl 

 voor 5 december 2018 
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