INFORMATIE TENNISKIDS
Nederlandse tenniskinderen zullen vanaf september 2013 precies weten op welke baanlengte en met
welke bal zij spelen. Dan introduceert de KNLTB een nieuw systeem waarbij kinderen van een
bepaalde leeftijd vast in een zogenaamde 'kleur' spelen. Kinderen kunnen vanaf 2013 niet meer in
officiële KNLTB wedstrijden spelen op een andere baanlengte. De onderstaande indeling wordt vanaf
september 2013 ingevoerd bij alle wedstrijden 'onder auspiciën' van de KNLTB.

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, maar dit hoeft niet. Als kinderen nog niet toe zijn
aan een oranje baan, blijven ze gewoon op de rode baan spelen. De tennisleraar bepaalt.

Oranje kids

Dit zijn kinderen in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar. Veel kinderen
beginnen op een latere leeftijd; deze kinderen spelen dan t/m 11 jaar in oranje. In de praktijk kunnen
dus oranje kinderen van 8 jaar tegen meer beginnende oranje kinderen van 11 jaar spelen.
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.

Gele bal: Vanaf 11 jaar is het 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.

Wedstrijden: Er komt een vernieuwend wedstrijdprogramma waarbij kinderen meer wedstrijden
spelen en de wedstrijden zullen beter verdeeld over het jaar worden gespeeld.

Paspoort: Voor kinderen met een exceptioneel tennisniveau is het mogelijk een paspoort te
verstrekken. Hiermee kunnen kinderen eventueel een fase 'hoger' spelen, maar uitgangspunt is dat
kinderen in hun eigen fase spelen, ook de allerbeste kinderen. We zijn er van overtuigd dat kinderen
het tennisspel veel completer leren spelen als ze met de juiste ballen op de juiste baan staan. 	
  

	
  

