
 

 
 

RODE/ORANJE VOORJAARSCOMPETITIE 2019 
VOORHEEN WORLDTOUR ROOD/ORANJE 

 
Vanaf nu kan er weer worden ingeschreven voor de Rode/Oranje Voorjaarscompetitie. Hieronder vind je de 
gegevens en het inschrijfformulier. 
 
Speeldag 
In het voorjaar van 2019 wordt wederom gespeeld op zondag, uitzondering op feestdagen (zie onder 
speeldata).  
De starttijd voor de Rode competitie is tussen 9:00-10:00, eindtijd tussen 10:00-11:00.  
De starttijd voor de Oranje competitie is tussen 9:00-10:00, eindtijd tussen 11:00-12:00.  
Voor beide competities geldt dat er van deze tijden door de ontvangende vereniging kan worden afgeweken 
ivm baancapaciteit. 
 
Leeftijd 
De Rode competitie is in principe voor kinderen van 6 t/m 9 jaar (geboortejaar 2010 t/m 2013).  
De Oranje competitie is in principe voor kinderen van 8 t/m 11 jaar (geboortejaar 2008 t/m 2011).  
Voor beide competities geldt dat in sommige gevallen de trainer anders kan beslissen.  
 
Speeldata 
Zo 31/3, Zo 7/4, zo 14/4, Ma 22/4 (2e Paasdag), Zo 19/5, Zo 26/5,  Zo 2/6 en Ma 10/6 (2e Pinksterdag) 
 
Kosten 
Er zijn kosten verbonden aan het spelen van de Rode/Oranje Voorjaarscompetitie. Deze kosten worden op een 
later tijdstip bepaald. 
 
Spelregels 
Een Rood Competitieteam bestaat uit minimaal 1 speler en maximaal 6 spelers.  Er worden alleen enkels 
gespeeld. Aanwezige spelers worden ter plekke in 2 groepen verdeeld die door en tegen elkaar spelen. Wie het 
eerst 7 punten haalt heeft gewonnen. Er worden geen standen bij gehouden, wel vindt er deelnameregistratie 
plaats. De ontvangende vereniging kan afwijken van het spelsysteem. 
 
Een Oranje Competitieteam bestaat uit minimaal 2 spelers en maximaal 6 spelers. Er worden enkels 
(enkelveld)  en dubbels (dubbelveld incl. tramrails) gespeeld op ¾ baan. Er wordt gespeeld om 4 gewonnen 
games met het beslissend punt systeem bij 40-40.  Bij een 3-3 stand wordt een beslissende game gespeeld 
(geen tiebreak). Er worden partijresultaten bijgehouden. Iedere speeldag zal een team binnen de afdeling 
dagwinnaar zijn. 
 
Lidmaatschap 
Het is wel een voorwaarde dat je lid bent. Nog geen lid, meld je dan z.s.m. aan bij de ledenadministratie: 
ledenadministratie@tvnieuwvennep.nl.  
 
Teamcaptain 
Een team kan niet zonder Teamcaptain(s). (Oftewel de contactpersoon tussen de Tenniskidsfunctionaris en de 
betreffende ouder(s) van het team. En natuurlijk het begeleiden van het team op de wedstrijddag). Vind je het 
leuk als je vader/moeder Teamcaptain, is zorg dat hij/zij zich aanmeldt. Dit kan ook via onderstaand formulier. 
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Het Landelijk Tenniskids Feest: 
Dit wordt door de KNLTB aangestuurd en de definitieve plannen daarvoor moeten nog vorm krijgen. Nadere 
details volgen later. 
 
 
Graag  inschrijven voor de Rode/Oranje Voorjaarscompetitie voor  15-12-2018 door de gegevens in te vullen 
en dit  te  mailen naar jeugd@tvnieuwvennep.nl met cc naar annemarie.plevier@planet.nl. 
 
Met sportieve groet, 
 
De Jeugdcommissie en de Trainer(s) 
T.V. Nieuw-Vennep 
 

 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER TENNISKIDS RODE/ORANJE VOORJAARSCOMPETITIE 2019 
Naam:    ________________________________________________________________________________ 
Geboortedatum:  ________________________________________________________________________________ 
Bondsnummer:  ________________________________________________________________________________ 
Adres en Woonplaats:  ________________________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________________________ 
Telefoonnummer:  ________________________________________________________________________________ 
Mobiel Telefoonnummer:  ________________________________________________________________________________ 
E-mail adres:   ________________________________________________________________________________ 
Rode/Oranje competitie: ________________________________________________________________________________ 
Eventuele opmerkingen: ________________________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________________________ 
Teamcaptain JA/NEE 
Naam:    ________________________________________________________________________________ 
Mobiel Telefoonnummer: ________________________________________________________________________________ 
E-mail adres:   ________________________________________________________________________________ 
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