
Aanvullende informatie competitie Groen en Junioren 
 
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 junioren of tenniskids groen 
competitie kunt spelen. Als je jonger bent dan 13  jaar dan wordt je via het alles-in-1 pakket 
hier automatisch voor ingeschreven, als je geen competitie wilt spelen moet je dit via de 
mail doorgeven aan jeugdcommissie@tc91stadshagen.nl. Vanaf 13 jaar jaar moet je opgeven 
via deze link. Ook boven 13 jaar is dit gratis voor alles-in-1 leden. De teams worden 
samengesteld door de jeugdcommissie in overleg met de tennisschool en de technische 
commissie. Hierbij wordt gekeken naar lesindeling, progressie, plezier en niveau. Als je 
voorkeuren 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.  
 
Een team zal meestal bestaan uit 5 tot 8 spelers. Een competitiewedstrijd speel je met 
(minimaal) 4 spelers. Je hoeft dus waarschijnlijk niet elke week te spelen, maar hou de 
speeldagen zo veel mogelijk vrij tot je met je team een indeling hebt gemaakt wie op welke 
dag speelt. Als je vooraf weet dat je op een speeldag niet kunt tennissen is dat meestal geen 
probleem en is dit binnen het team te regelen. Als je op een speeldag bent ingedeeld en 
toch niet kunt spelen (bijv vanwege een blessure) dan moet je zelf een vervanger zoeken. Als 
dit niet binnen het team lukt, kunnen trainers of de jeugdcommissie helpen met suggesties 
wie je kunt vragen om in te vallen.  
 
Je speelt een competitiewedstrijd als team tegen een team van een andere vereniging. De 
wedstrijden starten in principe tussen 9.00 en 12.00 uur en bestaan uit 4 enkels en 2 
dubbels. Als je met 4 spelers naar een wedstrijd gaat speelt iedereen een enkel en een 
dubbel.  Als team speel je de ongeveer de helft van de wedstrijden thuis en de helft uit.  
Meer uitleg over de verschillende categorieën (groen, junioren 11-14 en junioren 13-17) vind 
je onderaan dit document.  
 
Alle informatie over de competitiewedstrijden komt op https://mijnknltb.toernooi.nl. Hierop 
zijn de wedstrijden, aanvangstijden en uitslagen te vinden. Hierin kan ook de opstelling 
worden ingevuld en kan de aanvoerder de uitslagen invullen.  
 
Als speler van TC’91 Stadshagen verwachten we dat je je sportief gedraagt, kom je op tijd, 
draag je sportkleding en tennisschoenen en volg je de aanwijzingen van de organisatie op. 
Als je als team thuis speelt, dan zorg je dat je op tijd bent om de tegenstanders te 
ontvangen. Het is bij de competitie ook een gewoonte dat het thuis spelende team zorgt 
voor wat fruit of lekkers bij ontvangst of tussen de wedstrijden.  
 
Voor elk team zal ook een aanvoerder worden aangewezen. De aanvoerder is de eerste 
contactpersoon voor de tegenstanders, de jeugdcommissie en de technische commissie, 
meer niet. Het is de verantwoordelijkheid van het hele team om de competitie goed te laten 
verlopen.  
Van ouders die komen kijken verwachten we ook sportief gedrag. Aanmoedigen is leuk, het 
is niet de bedoeling dat ouders zich bemoeien met de wedstrijden.  
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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 20,= per persoon en moet je 
je inschrijven via de website van tc91stadshagen.nl of door op deze link te klikken. Kies 
vervolgens voor inschrijven als individu, competitiesoort zondag tenniskids groen of 
junioren.   
 
Meer informatie van de KNLTB over de competitie vind je hieronder of op 
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/jeugd/junioren-competitie of 
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/jeugd/tenniskids-competitie/ 
 
Groene competitie (10 t/m 12 jaar) 

• Een competitiedag bij Groen duurt ongeveer 3 uur.  

• Kinderen spelen in de Groene competitie enkel- en dubbelpartijen.  

• Een competitieteam bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 spelers. Jongens en 
meisjes spelen door elkaar en mét en tegen elkaar.  

• Elke week speelt het team tegen een team van een andere vereniging.  

• Er worden tijdens een competitiedag 4 enkelpartijen en 2 dubbelpartijen gespeeld.  

• In tegenstelling tot 11 t/m 14 en 13 t/m 17 jaar hoeven de spelers bij de Groene 
competitie niet op afnemende speelsterktevolgorde te worden opgesteld. 

• Alle wedstrijduitslagen worden weergeven op MijnKNLTB. Het team dat aan het 
einde van de competitie op de eerste plek in de poule staat, is kampioen.  

• Je speelt 2 sets om 4 gewonnen games met een verschil van 2 games (bijvoorbeeld 4-
2 of 5-3). Een game win je door 4 punten te winnen.  

• De puntentelling gaat als volgt: 15 - 30 - 40 - game. Bij de stand 40-40 geldt het 
Beslissend Punt Systeem: het winnende punt levert de game op. De ontvanger 
bepaalt vanaf welke kant de serveerder het punt moet spelen.  

• Bij 4-4 in de set volgt een tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten)  
- De speler die aan de beurt is om te serveren, serveert vanaf rechts voor het eerste 
punt. De tegenpartij serveert daarna vanaf links voor het tweede punt en vervolgens 
vanaf rechts voor het derde punt.  
- Iedere speler serveert daarna steeds voor twee punten. Eerst vanaf links en daarna 
vanaf rechts.  
- Er is een normale telling (1, 2, 3). Degene die het eerst 7 punten haalt, met een 
verschil van twee punten, wint de tiebreak. De set is dan gewonnen met 5-4. Na 
iedere 6 punten in de tiebreak moeten de spelers wisselen van speelhelft.  

• In de enkel en dubbel wordt bij 1-1 in sets een beslissende wedstrijdtiebreak tot 7 
punten (met een verschil van 2 punten) gespeeld. 
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Junioren 11 t/m 14 jaar  

In de Junioren competitie 11 t/m 14 jaar spelen jongens en meisjes door elkaar, mét en 
tegen elkaar. Een competitieteam bestaat uit minimaal 4 spelers. Je speelt met je team 4 
enkelpartijen en 2 dubbelpartijen.  

Spelregels 

• Je speelt 2 sets om 4 gewonnen games met een verschil van 2 games (bijvoorbeeld 4-
2 of 5-3). Een game win je door 4 punten te winnen.  

• De puntentelling gaat als volgt: 15 - 30 - 40 - game. Bij de stand 40-40 geldt het 
Beslissend Punt Systeem: het winnende punt levert de game op. De ontvanger 
bepaalt vanaf welke kant de serveerder het punt moet spelen.  

• Bij 4-4 in de set volgt een tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten)  
- De speler die aan de beurt is om te serveren, serveert vanaf rechts voor het eerste 
punt. De tegenpartij serveert daarna vanaf links voor het tweede punt en vervolgens 
vanaf rechts voor het derde punt.  
- Iedere speler serveert daarna steeds voor twee punten. Eerst vanaf links en daarna 
vanaf rechts.  
- Er is een normale telling (1, 2, 3). Degene die het eerst 7 punten haalt, met een 
verschil van twee punten, wint de tiebreak. De set is dan gewonnen met 5-4. Na 
iedere 6 punten in de tiebreak moeten de spelers wisselen van speelhelft.  

• In de enkel en dubbel wordt bij 1-1 in sets een beslissende wedstrijdtiebreak tot 7 
punten (met een verschil van 2 punten) gespeeld. 

Junioren 13 t/m 17 jaar  

De Junioren competitie 13 t/m 17 jaar bestaat uit een meisjescompetitie, jongenscompetitie 
en een gemengde competitie. Een competitieteam bestaat uit minimaal 4 spelers. Bij de 
meisjes- en jongenscompetitie speel je met je team op een speeldag 4 enkelpartijen en 2 
dubbelpartijen. Bij de gemengde competitie speel je 2 jongens enkelpartijen, 2 meisjes 
enkelpartijen en 2 gemengd dubbelpartijen.  

Spelregels 

• Je speelt 2 sets om 6 gewonnen games met een verschil van 2 games (bijvoorbeeld 6-
4 of 7-5). Een game win je door 4 punten te winnen.  

• De puntentelling gaat als volgt: 15 - 30 - 40 - game. Er is een verschil van twee nodig 
om de game te winnen. Als het 40-40 wordt, worden er nog minimaal 2 punten 
gespeeld. De winnaar van het eerste punt komt op voordeel. Als deze speler ook het 
daaropvolgende punt wint, is de game beëindigd. Als de andere speler het tweede 
punt wint, wordt het opnieuw 40-40. Er wordt net zo lang doorgespeeld tot één van 
beide spelers twee punten achter elkaar wint.  

• Bij 6-6 in de set volgt een tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten)  
- De speler die aan de beurt is om te serveren, serveert vanaf rechts voor het eerste 
punt. De tegenpartij serveert daarna vanaf links voor het tweede punt en vervolgens 
vanaf rechts voor het derde punt.  



- Iedere speler serveert daarna steeds voor twee punten. Eerst vanaf links en daarna 
vanaf rechts.  
- Er is een normale telling (1, 2, 3). Degene die het eerst 7 punten haalt, met een 
verschil van twee punten, wint de tiebreak. De set is dan gewonnen met 7-6. Na 
iedere 6 punten in de tiebreak moeten de spelers wisselen van speelhelft.  

• In de enkel en dubbel wordt bij 1-1 in sets een beslissende wedstrijdtiebreak tot 10 
punten (met een verschil van 2 punten) gespeeld. 

 


