
Competitiereglement Rood en Oranje  
 
Bij het spelen van competitie horen ook een aantal regels die je kunt vinden in dit document. 
 
Vanuit de tennisschool en de jeugdcommissie is ingeschat dat jij rode of oranje competitie 
kunt spelen. Via het alles-in-1 pakket word je hier automatisch voor ingeschreven, als je 
geen competitie wilt spelen moet je dit via de mail doorgeven aan 
jeugdcommissie@tc91stadshagen.nl. 
 
De teams worden samengesteld door de jeugdcommissie in overleg met de tennisschool. 
Hierbij wordt gekeken naar lesindeling, progressie, plezier en niveau. Als je voorkeuren voor 
hebt met wie je in een team wilt zitten, geef dit dan door aan je trainer of via 
jeugdcommissie@tc91stadshagen.nl. We kunnen niet garanderen dat je volgens je voorkeur 
wordt ingedeeld, maar we zullen dit wel proberen als dit ook past qua niveau.  
 
De thuiswedstrijden starten in principe om 9 uur, de uitwedstrijden starten meestal tussen 9 
en 11 uur. Als team speel je 1 of 2 keer bij TC’91 en de rest van de dagen bij andere 
tennisverenigingen. 
 
Per wedstrijd kunnen per team 2 tot 6 kinderen spelen. We verwachten dat je zoveel 
mogelijk wedstrijd meespeelt. Zorg er binnen het team voor dat er elke speeldag minimaal 
twee spelers zijn. 
 
Als speler van TC’91 Stadshagen verwachten we dat je je sportief gedraagt, kom je op tijd, 
draag je sportkleding en sportschoenen en volg je de aanwijzingen van de organisatie op.  
Van ouders verwachten we ook sportief gedrag. Aanmoedigen is leuk, het is niet de 
bedoeling dat ouders zich bemoeien met de wedstrijden tenzij de organisatie of alle spelers 
hierom vragen. Bij thuiswedstrijden verwachten we ook dat enkele ouders helpen bij de 
organisatie.  
Bij onsportief of niet passend gedrag mag de jeugdcommissie, technische commissie of de 
organisatie van de organiserende club ingrijpen.  
 
Als je een alles-in-1 lidmaatschap hebt zijn er geen kosten voor de competitie. Als je geen 
alles-in-1 lidmaatschap hebt, dan is de competitiebijdrage EUR 12,50 per persoon en moet je 
je inschrijven via de website van tc91stadshagen.nl. Kies vervolgens voor inschrijven als 
team, competitiesoort zondag tenniskids rood of oranje.   
 
 
Meer informatie vanuit de KNLTB over de competitie vind je hieronder of op 
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/jeugd/tenniskids/ 
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Rode competitie  
• Een competitiedag duurt gemiddeld een uur (exclusief warming-up). 
• Kinderen spelen in de Rode competitie enkelpartijen. 
• Een competitieteam bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers. Jongens en 

meisjes spelen door elkaar. 
• Een competitieteam kan de winnaar van de dag worden. 

 
Oranje competitie  

• Een Oranje competitiedag duurt ongeveer 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. 
• Iedere speeldag wordt een team binnen de poule dagwinnaar. De 

wedstrijdresultaten worden ingevoerd in MijnKNLTB. 
 

https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=B75940F3-621A-4BD9-B41C-3B2C9A52D191

