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De competitie voor de rode en oranje kinderen is vanaf september 2013 ingrijpend
veranderen en heeft een nieuwe naam gekregen: World Tour. Meer informatie
vindt u hier.
Negen speelweken
De competitie bestaat uit negen speelweken. Voor zowel de rode als de oranje kinderen wordt er
iedere eerste zondag van de maand gespeeld. Op deze manier spelen kinderen bijna het hele jaar
wedstrijden. Omdat we vinden dat de motivatie van kinderen voor tennisles en voor tennis voor
een groot deel gevoed wordt door het spelen van wedstrijden vinden we het belangrijk dat er het
hele jaar wedstrijden worden gespeeld. In de maanden december, januari en februari wordt er
niet gespeeld.
Rood en Oranje in grote teams
Zowel de wedstrijden in Rood als in Oranje worden gespeeld in teamverband. Teams in Rood
bestaan hier uit 1 tot wel 12 spelers. Kleine clubs kunnen dus zeker ook meedoen. Teams in
Oranje bestaan uit 2-8 spelers. Op jonge leeftijd is het sociale aspect erg belangrijk. Het hebben
van vriendjes en vriendinnetjes bij tennis is een belangrijke factor bij het creëren van een optimale
sportomgeving voor het jonge kind. Verder heeft winnen en verliezen een andere waarde als dit
gebeurt in een team dan wanneer dit individueel gebeurt.
Het format voor Rood
De rode kinderen spelen negen wedstrijden in de Tenniskids World Tour. De Tenniskids World
Tour is gekoppeld aan de ATP/WTA World Tour. We spelen dus in maart Indian Wells vervolgens
gaan we naar Parijs, Londen en natuurlijk New York. Door het nieuwe systeem te koppelen aan de
ATP/WTA world tour leggen we een verbinding met de helden van het tennis. Kinderen spelen
korte wedstrijdjes, volgens een zeer informeel systeem.
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Alleen de deelname aan een rode World Tour activiteit telt. Tijdens de dag is er een winnend team
maar de resultaten van de spelers en het team worden nog niet vastgelegd of bijgehouden.
Kinderen spelen wedstrijdjes tot 7 punten, serveren om de beurt en net zoals op Wimbledon mag
je ook onderhands serveren als de bal maar niet eerst stuit.

Het format voor Oranje
De oranje teams spelen ook binnen het format van de Tenniskids World Tour. Deze teams bestaan
uit 2-8 spelers. Het doel van de tour is om zoveel mogelijk punten voor je eigen Tenniskids
resultaat te halen. Uiteindelijk is het mogelijk aan het eind van het seizoen een bronzen, zilveren
of gouden World Tour badge te behalen.
Op een speeldag komen 4-6 oranje teams bij elkaar. De spelers van deze teams spelen wedstrijden
tegen elkaar. Iedere gewonnen wedstrijd betekent punten voor het World Tour resultaat. Aan het
eind van de dag wordt er een winnend team bekend gemaakt. De onderlinge resultaten van de
teams worden niet zichtbaar gemaakt in bijvoorbeeld een poulestand oid. Er is dus nog geen
vergelijk tussen teams. Wedstrijden worden gespeeld om best of three tie break sets.
Tijdsduur van de speeldagen
De Tenniskids World Tour wedstrijd in Rood zal maximaal 1,5 uur duren. Tussendoor is het
mogelijk dat een korte pauze wordt ingelast. Bij een aanvangstijd van 9.00 uur is het dus mogelijk
om rond 11 uur met het gezin nog verder te genieten van de vrije zondag.
De Tenniskids World Tour wedstrijd in oranje zal ongeveer 2,5 - 3 uur duren. Dat betekent op
zondag dus een relatief korte zondagochtend.
Flexibel
De KNLTB vindt het belangrijk dat het nieuwe systeem zo flexibel mogelijk is. Door te werken met
teams waarbij het niet uitmaakt uit hoeveel spelers de teams bestaan ontstaat er niet direct een
probleem als een kind een keer niet mee kan doen door vakantie, ziekte of de trouwdag van opa
en oma. Het is dus voor verenigingen mogelijk om de ene maand met 7 spelers te komen en de
volgende maand met 5 spelers. Ook het spelen in gemengde teams helpt om het systeem
flexibeler te maken. Jongens spelen dus gewoon hun wedstrijden tegen meisjes.
Onze droom: alle rode en oranje kinderen spelen in de Tenniskids World Tour
Zodra kinderen kunnen serveren, rallyen en scoren kunnen ze deelnemen aan de World Tour. Ons
doel is om alle rode en oranje kinderen in Nederland aan de Tenniskids World Tour te laten
deelnemen. Alleen als je ook echt een spel regelmatig speelt bestaat er een kans dat je er beter in
wilt worden of dat je het spel vaker wilt spelen.
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De onderstaande leeftijdsindeling geldt bij alle wedstrijden die 'onder auspiciën' van de KNLTB
worden georganiseerd.

In het jaar waarin het kind een bepaalde leeftijd behaalt is het al mogelijk het gehele jaar in de
‘volgende’ kleur te spelen. Dus kinderen die in een bepaald jaar acht worden mogen al het hele
jaar in oranje spelen.

Rode kids
Dit zijn kinderen in de leeftijd t/m 9 jaar. Zodra kinderen 8 jaar zijn is het mogelijk om over te gaan
naar een oranje baan. Dit hoeft echter niet. Als kinderen nog niet toe zijn aan een oranje baan is
het mogelijk om op de rode baan te blijven spelen. De KNLTB heeft een kijkwijzer ontwikkeld die
als hulpmiddel kan dienen om een idee van het niveau van een kind te krijgen. De kijkwijzer is te
vinden op www.tenniskids.nl bij ‘informatie over het nieuwe wedstrijdensysteem’.

Oranje kids
Oranje kids zijn kinderen in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar. Veel kinderen beginnen op een latere
leeftijd en dus is het goed dat er de mogelijkheid blijft bestaan dat die kinderen t/m 11 jaar in
oranje spelen. In de praktijk kunnen dus oranje kinderen van 8 jaar tegen meer beginnende oranje
kinderen van 11 jaar spelen.
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Groene kids
Vanaf 10 jaar is het mogelijk om met de groene bal op de groene baan te spelen. Dit kan in KNLTB
wedstrijden t/m het 12de jaar. Bij de groene wedstrijden start het DSS (Dynamisch Speelsterkte
Systeem) en worden punten voor de speelsterkte behaald.
Vanaf 11 jaar is het dus mogelijk om met de gele bal te spelen. Voor kinderen jonger dan 11 jaar is
dit niet mogelijk behalve als ze deelnemen aan de Jeugd Ranglijst Toernooien. De Jeugd Ranglijst
Toernooien worden gespeeld met de gele bal.
De groene wedstrijden worden gespeeld om drie gewonnen sets waarbij de eerste twee sets tot 4
gaan met bij 4-4 een tiebreak. Bij de stand 40-40 wordt een beslissend punt gespeeld. De derde
set is een tiebreak tot 7 punten met 2 punten verschil. Verder wordt de groene competitie
gespeeld zoals de reguliere competitie, in poules maar nog wel gemengd, dus met jongens en
meisjes tegen elkaar.

Paspoort
Kinderen met een exceptioneel tennisniveau kunnen in sommige gevallen een paspoort te krijgen.
Met dit paspoort kunnen kinderen dus een fase 'hoger' spelen. Ronald Ham, bondscoach jeugd
van de KNLTB, geeft aan dat alleen in zeer exceptionele gevallen een paspoort uitgereikt wordt.
"Uitgangspunt is dat kinderen in hun eigen fase spelen, ook de allerbeste kinderen". "In Nederland
zijn we er van overtuigd dat kinderen het tennisspel veel completer kunnen spelen als ze op de
juiste baan staan. Dit zal enorm bijdragen aan hun complete tennisontwikkeling" aldus Ham.

Race naar de baseline
De KNLTB vindt dat er nog steeds een 'race naar de baseline' plaatsvindt in het Nederlandse
jeugdtennis. "Het uitgangspunt van het nieuwe systeem is dat kinderen zo vroeg mogelijk het
complete spel kunnen spelen. Dus met ingrediënten zoals initiatief nemen, verdedigen, zelf een
punt maken door bijvoorbeeld naar het net te gaan of een winnende bal vanaf de baselijn te slaan.
Als het spel compleet gespeeld wordt is de beleving van het kind veel groter en is de kans groter
dat er een behoefte en motivatie ontstaat om bepaalde technieken te leren. Kinderen zien het nut
van het aanleren van bepaalde technieken/bewegingen omdat er een verbinding ontstaat met
'hun spel' ".
Wat is het doel van je jeugdprogramma? Is het doel om de beste spelers van Nederland op te
leiden? Is het doel om het zo leuk mogelijk te maken voor alle kinderen? Hoe kun je eigenlijk zien
of de kinderen het naar hun zin hebben? In het algemeen denk ik dat we teveel buyers hebben en
te weinig flyers. Hieronder volgt meer uitleg.
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Vier participatiefases
Er bestaan vier fases waarin je kinderen kunt indelen. Deze indeling helpt om een beeld te krijgen
in welke fase uw kind zit. Het gaat in goede jeugdprogramma’s niet om niveau maar om hoe
belangrijk het kind de sport vindt. De KNLTB wil graag kinderen die tennis erg belangrijk vinden.
Dat is de reden dat we het jeugdtennis hebben vormgegeven zoals het nu is..
Met goedkeuring van Mike Barrell, directeur van evolve9, maken we graag gebruik van zijn model.
Dit model gaat uit van vier fases:
1. Tryer
2. Buyer
3. Flyer
4. High flyer
We hebben geprobeerd deze benamingen te vertalen in het Nederlands maar het is helaas niet
gelukt. Kinderen gaan in hun tennisleven van 'tryer' naar 'buyer', naar 'flyer' en eventueel ook naar
'high flyer'. Tenminste, als het programma zijn werk doet en de juiste uitwerking heeft. Een goed
programma heeft als doel ervoor te zorgen dat kinderen minimaal in de flyerfase terecht komen.
De volgende kenmerken typeren de vier fases:

Tryers
- snappen niets van de concepten 'wedstrijden spelen' en 'tennisles'.
- de belangrijkste motivatie om te komen is om te leren hoe ze het spel kunnen spelen en
- vinden het spel tennis vaak intimiderend

Buyers
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- tennis is een van de '4 tot 7' activiteiten per week
- ze zeggen; 'ik doe aan tennis'
- plezier hebben gehad is een belangrijke graadmeter.
- buyers willen graag 'het spel' spelen.

Flyers

- Flyers zijn intrinsiek gemotiveerd
- zeggen; 'Ik ben een tennisspeler'
- hebben simpele/ eenvoudige verwachtingen
- flyers willen erbij horen en vrienden zijn belangrijk
High Flyers
- 'In de toekomst wil ik een goeie tennisspeler worden'
- ontwikkelen van bewegingsvaardigheden is belangrijk
- High flyers zeggen; 'Ik ben een tennisspeler'.

Teveel buyers
We zijn er van overtuigd dat we in Nederland te maken hebben met teveel buyers en veel te
weinig flyers. Hoe komt dat nu? Is ons aanbod niet leuk genoeg? Of hebben we misschien te
weinig nagedacht hoe we flyers creëren?
Maar 25% van onze kids speelt competitie
"Het gaat top met onze jeugd", is iets wat we vaak horen. Vaak wordt dan bedoeld dat het goed
gaat met de competitiejeugd. We weten dat ongeveer 25% van onze jeugd onder de 12 jaar
structureel wedstrijden speelt. De rest speelt dus nauwelijks. Hoe kun je nu iets belangrijk vinden
in je leven als je het bijna nooit doet. De enige activiteit die we kunnen bedenken die belangrijk is
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maar die je maar weinig doet is vakantie. Welke activiteit heeft een kind die hij belangrijk vindt
maar bijna nooit doet? Het kunnen er nooit veel zijn.
Van training alleen word je geen flyer!
Er is geen kind wat fan wordt van training. Natuurlijk is training leuk en zullen veel kinderen graag
naar de tennisles gaan maar wordt de tennissport zo langzamerhand niet een beetje teveel een
trainingssport? Een flyer daarentegen vindt het spel geweldig om te spelen. Een flyer wil beter
worden in het spel. Bij een flyer is tennis een belangrijke activiteit in zijn/haar leven geworden.
Hoe is het met jouw spelers of met jouw kind?
Het is interessant zijn om de kinderen in de club te bekijken vanuit bovenstaande vier categorieën.
Door dit te doen krijg je inzicht in hoe belangrijk je jeugdleden 'tennis' vinden. Het doel van ieder
programma zal moeten zijn om zoveel mogelijk kinderen in de flyerfase te krijgen. Waar zitten
jouw kinderen?

High flyers..... een risico
Je zult misschien denken waarom willen we niet alle kinderen in de high flyer fase? De high flyer
fase kenmerkt zich doordat kinderen helemaal gek zijn van tennis. Kinderen eten tennis, dromen
tennis, praten altijd over tennis. Ze laten als het ware het racket nooit los. Deze kinderen willen
altijd spelen, willen later een goede tennisser worden en voor je het weet gaan ze meerdere keren
per week naar de tennisbaan. Een ideale situatie voor trainers en de jeugdcommissie zul je
denken. Toch is er een risico en dat is het risico dat kinderen teveel doen en dus op een gegeven
moment zijn uitgekeken op tennis. Een mooie regel is om kinderen iedere keer net iets minder te
geven als wat ze willen. Dus als ze drie uur willen tennissen geef je ze 2,5 uur. Op die manier
blijven kinderen hongerig.
Jeugdtennis verslavend leuk!!

PRAAT EN LEES JE AL MEE OP ONZE FACEBOOK PAGINA? Like TenniskidsNL.
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