
Informatieblad Jeugdtennis TC Deurne 
In welk team komt mijn kind? Hoe zit het met de leeftijdsklasses?  

Alle tennisverenigingen werken volgens de methode 'Tenniskids' van de KNLTB, de tennisbond. Deze 

is geheel afgestemd op de mogelijkheden van de kinderen. Daardoor leren ze razendsnel het spel 

spelen. Vier kleuren brengen hun voortgang in kaart: blauw  - rood - oranje en groen. Bij iedere kleur 

horen andere leeftijden maar ook andere balsoorten en andere veldgroottes. Vanaf oranje kunnen 

de kinderen deelnemen aan de tenniscompetitie. 

 

Kleur Baan Bal Leeftijd Competitie 

Rood Half veld Zachte rode bal 6-9 jaar Nee 

Oranje Driekwart baan Oranje bal 8-11 jaar Worldtour 
(zondag) 

Groen Hele baan Groene  bal 9 – 12 jaar Zondag 

Geel Hele baan Normale tennisbal Vanaf 11 jaar Zondag 

Tennissen een teamsport of een individuele sport?  
Tennis is beide; natuurlijk sta je er tijdens de enkelwedstrijden alleen voor; maar in de 
dubbelwedstrijden doe je het samen met je ‘maatje’. De tennisteams bestaan uit minimaal 4 spelers 
en maximaal 8 spelers. De wedstrijduitslag is het totaal van alle prestaties samen. Bij TC Deurne  
proberen wij dat teamgevoel ook op te bouwen; dat doen we door kleine dingen – samen naar een 
uitwedstrijd rijden en alle kinderen in 1 auto; teamkleding; aanmoedigen om te gaan kijken als je 
teamgenoot (nog) aan het spelen is.  

Wanneer komt mijn kind in een tennisteam?  
Twee keer per jaar wordt er samen met de trainer en jeugdcommissie gekeken welke kinderen qua 
niveau in welke ‘kleur’  horen. Op basis daarvan worden de kinderen in groepen verdeeld en wordt er 
gekeken of er genoeg kinderen zijn om 1 of meerdere teams aan te maken. Sommige teams spelen al 
jaren in een min of meer dezelfde samenstelling. Soms komt er iemand bij, soms gaat er iemand weg.  

Belangrijk is dat we van de KNLTB erg vroeg de teams moeten doorgeven. Dat is niet handig. Want 
soms weet je gewoon nog niet of je kind over een paar maanden handbal, voetbal of toneel toch niet 
leuker vind. Elk jaar in november/december en in mei/juni zal de trainer of de jeugdcommissie de 
kinderen en de ouders benaderen voor respectievelijk de herfst en voorjaarscompetitie. Als je mee 
doet is het erg vervelend als je je later terugtrekt, je kan dan een heel team benadelen als er opeens 
te weinig spelers zijn bijvoorbeeld.  

In principe vinden we wel, je traint om te kunnen tennissen. En tennissen leer je het beste door het 
veel en vaak te doen, dus we willen dat iedereen waar dat kan mee doet aan de competitie.  

Voor de jeugd is de competitie gratis; de club betaald dat.  



 

Wanneer en hoe lang duurt zo’n competitie?  

De verschillende competities bestaan uit 6 tot 7 speeldagen op zondag in het voorjaar en najaar. De 

datums staan altijd op de site onder Jeugd – Jeugdcompetitie.  

Bij oranje duurt het gemiddeld zo’n 3 uur. Op zondagochtend komen 4 of 5 verenigingen met hun 

kinderen in oranje bij elkaar. In die 3 uur speelt je kind vaak 4 of 5 wedstrijden (4 games). De indeling 

van die wedstrijden wordt ter plekke door de computer gemaakt op basis van de aanwezige 

kinderen. In principe spelen de kinderen van de verschillende verenigingen tegen elkaar, maar soms 

als het zo uitkomt kan het ook zo zijn dat je kind samen speelt met iemand die het niet kent, van een 

andere vereniging.  

Groen en geel worden gespeeld ook op zondag en gaat om 4 singels en 2 dubbels. De duur hangt af 

van het aantal banen wat er beschikbaar is om op te spelen en natuurlijk, hoe lang de rallies duren. 

Gemiddeld duurt een wedstrijd 4 uur.  

Thuiswedstrijden 

Tijdens de thuiswedstrijden zorgt TC Deurne voor de lunch of voor wat te eten. De ouders die de 

wedstrijd begeleiden mogen dit zelf klaar maken in de keuken. Naderhand ben je zelf 

verantwoordelijk om het ook weer op te ruimen. Er is altijd wel iemand aanwezig die precies weet 

hoe alles werkt.  

Teamcaptain 

Elk team heeft een contactpersoon nodig. Iemand die de indeling maakt, wie speelt wanneer en 

regelt wie er rijdt. Deze persoon is ook verantwoordelijk voor het invullen van de uitslagen bij 

thuiswedstrijden. En andere teams kunnen contact met je opnemen mochten ze vragen hebben of 

bv. een wedstrijd willen verplaatsen.  

Training en selectie 

Wanneer je begint met tennissen dan train je 1x per week. Geef bij de trainer aan als je graag meer 

dan 1x per week wilt trainen. Kinderen waarvan de trainer ziet dat ze talent hebben komen in 

aanmerking voor de selectiegroep. Dan ga je ook 2x per week trainer, waarbij de club een helft van 

de tweede training betaald.  

Activiteiten 

Om de kinderen zo vaak mogelijk te laten tennissen worden er diverse activiteiten georganiseerd. 

Momenteel is dit bv. TC Fun; maar het aanbod wisselt. Hou de site, Facebook of de briefjes die 

trainer meegeeft goed in de gaten.  

Clinics 

We gaan dit voorjaar starten met een aantal keer een extra training op zaterdag om te kijken of hier 

behoefte aan is. De eerste is in maart en de tweede in mei/juni.  

Rating 

Iedereen die tennist vanaf groen heeft een tennispasje met daarop een ‘rating’. De tennisbond houdt 

bij of je wedstrijden wint of verliest en daardoor gaat je ‘rating’ omhoog of omlaag. Je rating zegt dus 

iets over je speelsterkte en bepaald met name in toernooien en later in de gele competitie tegen wie 

je komt te spelen. Zo wordt er geprobeerd dat je altijd speelt tegen iemand van ongeveer gelijke 

sterkte. Als jeugdspeler begin je met een 9 als rating, als je later toptennisser bent dan heb je een 1 

op je pas.  



 

Mag ik altijd komen vrij tennissen? 

Ja als de banen vrij zijn kun je altijd komen spelen. Je kan een toegangspasje opvragen (bij de 

ledenadministratie) daarmee kun je het park altijd in. Competitie en toernooien gaan voor vrij 

spelen. Op de site staat een agenda daar kun je altijd kijken om te zien of er iets georganiseerd 

wordt. Je mag ook altijd samen met je ouders bijvoorbeeld komen oefenen. Rustige tijden waarop je 

altijd wel vrij kunt tennissen zijn elke doordeweekse middag, zaterdag en zondag als er geen 

competitie gespeeld wordt. Op competitiedagen zijn de zaterdagavond en zondagavond altijd rustige 

periodes.  

Afhangen 

Met je tennispasje kun je ook banen afhangen (soort van reserveren), maar dat is niet nodig als het 

hele tennispark zo wat leeg is. Dan pak je gewoon een baan en ga je lekker spelen.  

Welk tennisracket heb ik nodig?  

Dat hangt af van de lengte van je kind: 

< 100 cm 19 inch 

< 120 cm 21 inch 

< 132 cm 23 inch 

< 143 cm 25 inch 

< 150 cm 26 inch 

Hierna Volwassen racket 

 

Waar kan ik dat het beste kopen? 

Je kan het online (bv. Tennisdirect of Kellersports) kopen maar wil je liever voelen of persoonlijk 

advies dan is SportTed in Mierlo de dichtstbijzijnde tennis speciaalzaak. Bij de Decathlon verkopen ze 

ook tennisrackets en ook rode/oranje/groene ballen tegen fijne prijzen.  

Heb ik speciale tenniskleding nodig? 

Moet je helemaal in het wit over de baan, zoals bij Wimbledon? Nee, lekker tennissen in kleding die 

fijn zit. Probeer er wel rekening mee te houden dat je kleding draagt waar ballen IN kunnen. Dus zorg 

voor een broek met zakken die groot genoeg zijn. Als je namelijk een wedstrijd speelt en je gaat 

serveren heb je altijd 2 ballen nodig, 1 in je hand en 1 in je zak.  

 

 

 

 


