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JEUGDTENNIS WORDT VERSLAVEND LEUK 
BIJ TVM 

Wilt u ook dat tennis voor uw kind nog leuker wordt, dat tennis 
zelfs verslavend leuk wordt? Wilt u ook dat uw kind tennis heel 
belangrijk vindt? Door het nieuwe systeem van de KNLTB is het 
tennissen nog leuker geworden! 

De competitie voor jonge kinderen wordt de Tenniskids World Tour 
genoemd. De competitie bestaat uit negen speelweken in een jaar. De 
competitie gaat in maart 2015 van start en loopt door tot en met 
november 2015, alleen in de wintermaanden december, januari en 
februari is er geen competitie.  
 
Er wordt iedere eerste zondagochtend van de maand gespeeld vanaf 9 
uur ’s ochtends en de dag zal maximaal 3 uur duren. 
 

 

 

 

Rode kids  

 In Rood spelen kinderen van 6 t/m 9 
jaar korte enkelpartijtjes (telling t/m 7 
punten) op een miniveld.  Er worden 
nog geen resultaten bijgehouden. 
Belangrijker in rood is het hebben 
van vriendjes en vriendinnetjes  en 
het creëren van een optimale 
sportomgeving voor het jonge kind.  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Oranje kids   
In Oranje kunnen kinderen spelen 
van 8 t/m 11 jaar. Zij spelen op een 
driekwart veld tiebreaks zowel in 
enkels als in dubbels. Met iedere 
gewonnen wedstrijd zijn punten te 
verdienen. De punten worden 
bijgehouden en daarmee kan aan 
het eind van het seizoen een 
bronzen, zilveren of gouden World 
Tour badge behaald worden. 

  

 
  

Groene kids   
Deze categorie is bedoeld voor 
kinderen, van 9 t/m 12 jaar, die al 
enigszins gevorderd zijn in het 
tennisspel. In tegenstelling tot Rood 
en Oranje blijft de competitie hiervan 
nagenoeg gelijk. Dat betekent, dat 
zij in teamverband op de 
woensdagmiddag aan de voor- en 
najaarscompetitie kunnen 
deelnemen. Een belangrijke 
wijziging is wel dat in sets tot 4 
games wordt gespeeld en bij 4-4 
volgt een tiebreak. Een derde set 
wordt ook beslist door een tiebreak.  
 
 
 
 

Tennissen wordt nog leuker en gezelliger met vriendjes en 
vriendinnetjes bij TVM Maasland! 

 
Geef je op voor 1 december 2014 


