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INSCHRIJFFORMULIER
VOORJAARSCOMPETITIE JEUGD 2017

Hallo jeugdlid TV Barendrecht.
De najaarscompetitie loopt op zijn einde, de ranglijsten worden opgemaakt, nog
een enkele wedstrijd is te spelen, maar het is weer tijd om je op te geven voor de
VOORJAARSCOMPETITIE.
Vanaf 15 november tot 16 december a.s. kunnen we de ploegen inschrijven voor
de landelijke competities in het voorjaar van 2017. Voor het maken van de
teamindeling hebben we ook de tijd nodig, zodoende is de uiterste inschrijfdatum
20 november a.s.

LET OP: NIET opgeven voor 20 NOVEMBER 2016 betekent niet spelen…
De publicatie vanuit de KNLTB over de indeling van de voorjaarscompetitie is
begin maart 2017. Heb na het doorlezen van dit formulier nog vragen over het
inschrijven, over de competitie of over de indeling dan kan je deze, bij voorkeur,
per e‐mail stellen op het volgende e‐mail adres:
Jeugdredactie@tvbarendrecht.nl of vraag het aan de trainers.

Groene competitie – ZONDAG :
Dit jaar is er een wijziging doorgevoerd m.b.t. de Groene competitie. Op de
bijlage staat aangegeven waarom deze competitie nu op de zondag gespeeld gaat
worden en welke wijzigingen zijn doorgevoerd m.b.t. de leeftijdscategorie van de
kinderen.
De Groene competitie is voor spelers met de leeftijd van 10 t/m 12 jaar.
Voor de groene competitie kan je je opgeven voor Groen 1 en Groen 2. Groen 1 is
in principe voor kinderen, die al ervaring hebben met het spelen in groen. In deze
competitie wordt geen onderscheid gemaakt in apart jongens/meisjesteams.
Per competitieronde worden de volgende partijen gespeeld: 4x een enkelpartij en
2x een dubbelpartij. Per partij worden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games en
indien nodig een beslissende tiebreak als derde set.

Gele competitie – zondag hele dag:
De Gele competitie is voor spelers met de leeftijd van 10 t/m 17 jaar.
De wedstrijden op de zondag hebben een aanvangtijd tussen 09:00‐14:00 uur. De
definitieve aanvangstijd wordt door de VCL‐er van de thuisspelende ploeg
gemaakt nadat het wedstrijdschema bekend is. Het competitieaanbod is verdeeld
in twee leeftijdscategorieën.
1: leeftijdscategorie 10 t/m 14 jaar;
2: leeftijdscategorie 11 t/m 17 jaar;
Per leeftijdscategorie kan uit de volgende drie subcategorieën gekozen worden:
A: gemengd,
B: meisjes
C: jongens.
In deze competitie worden per ronde de volgende partijen gespeeld:
- meisjes‐ en jongensteams 4x JE ‐ 2x JD
- De mixteams spelen 2x ME ‐ 2x JE ‐ MD ‐ JD

Leeftijden:
10 t/m 12 jaar: geboren op of na 1 januari 2005 en vóór 1 januari 2008.
10 t/m 14 jaar: geboren op of ná 1 januari 2003 en vóór 1 januari 2008.
11 t/m 17 jaar: geboren op of ná 1 januari 2000 en vóór 1 januari 2007.

INSCHRIJFFORMULIER VOORJAARSCOMPETITIE 2015
klik hier om het formulier in te vullen of kopieer en plak dit adres:
https://goo.gl/forms/CHCcgfWB4QLpZaKF2 in je webbrowser om hem in te
vullen of volg de link op de website van TV Barendrecht onder het kopje
“jeugdcommissie” en vervolgens het kopje “Competitie“.
met sportieve groet,
Jeugdcommissie TV Barendrecht

JEUGDREDACTIE@TVBARENDRECHT.NL
INLEVEREN VOOR 20 NOVEMBER 2016

INSCHRIJFFORMULIER
VOORJAARSCOMPETITIE JEUGD 2017

Groene competitie – zondag
De zondag wordt dé dag waarop jeugdtennis centraal
staat. Wedstrijden in de World Tour werden natuurlijk al
op zondag gespeeld. Vanaf het voorjaar 2017 worden, op
uitdrukkelijk verzoek van de markt, ook de speelronden in
de Groene competitie op zondag gehouden. In de praktijk
bleek de 7 woensdagmiddag vanwege maatschappelijke
veranderingen niet altijd een even geschikt moment voor kinderen en ouders. Met name
door de komst van continuroosters op basisscholen en andere activiteiten van kinderen
kregen steeds meer clubs problemen om teams op de been te krijgen (en te houden) op
de woensdagmiddag. Daarnaast zijn kinderen vanuit de World Tour gewend op zondag te
spelen. Vanaf 2017 hoeven zij voor groen niet om te schakelen naar de woensdag, om
vervolgens weer terug te gaan naar zondag als zij in geel gaan spelen.
Leeftijdscategorieën:
Vanaf 1 januari gelden de leeftijdsgrenzen van rood, oranje en groen als adviesrichtlijnen.
Een wijziging ten opzichte van voorgaande jaren is dat de leeftijdsgroepen een marge
krijgen van twee jaar. Onderstaande leeftijdsindeling wordt gehanteerd bij alle KNLTB‐
wedstrijden en is geldig voor heel het kalenderjaar 2017 (1 januari – 31 december). De
leeftijdsgrenzen van de categorieën rood, oranje en groen blijven bestaan, maar worden
adviesrichtlijnen met een marge van twee jaar. In uitzonderlijke gevallen kan een
tennisleraar er voor kiezen om van de marge gebruik te maken. Kinderen hebben hiermee
de mogelijkheid om langer in een bepaalde kleur te spelen of juist uit te komen in een
hogere categorie als dit beter bij hen past. Hierdoor worden de niveauverschillen binnen
een
kleur
kleiner.
De
uitbreiding
biedt
namelijk de
mogelijkheid
om kinderen te laten spelen op basis van niveau en minder op basis van leeftijd. Dit
bevordert hun technische vaardigheden en het spelplezier. De categorie rood was
afgelopen jaren voor jeugdspelers van zes t/m negen jaar. Deze categorie blijft voor
kinderen van deze leeftijd maar krijgt nu een ondergrens van vier jaar en een maximum
van elf jaar. Op advies van de trainer kan het voorkomen dat een speler van vier maar ook
van elf in rood speelt. Voor oranje en groen wordt dit bijgesteld naar respectievelijk zes
en dertien jaar (was 8‐11 jaar) en acht en veertien jaar (was 10‐12 jaar).

Competitie dagen groen
Voorjaarscompetitie
Ronde 1. Zondag 09 april 2017
2. Maandag 17 april 2017 (2e Paasdag)
3. Zondag 30 april 2017
4. Zondag 07 mei 2017
5. Zondag 14 mei 2017
6. Zondag 21 mei 2017
7. Zondag 28 mei 2017
Inhaaldagen:
Datum 1. Zondag 23 april 2017
2. Donderdag 25 mei 2017 (Hemelvaartsdag)
3. Maandag 05 juni 2017 (2e Pinksterdag)
4. Zondag 11 juni 2017

Najaarscompetitie
Zondag 17 sept.2017
Zondag 24 sept.2017
Zondag 01 oktober.2017
Zondag 08 oktober 2017
Zondag 15 oktober 2017
Zondag 22 oktober 2017
Zondag 29 oktober 2017
Zondag 05 november 2017
Zondag 12 november 2017
Zondag 19 november 2017

Regels Groen
 Inschrijfgeld bedraagt € 36,68 per ploeg.
 Er kunnen gemengde teams worden gemaakt. Jongens en meisjes
spelen door elkaar.
 Deelnemende junioren moeten geboren zijn in 2007 t/m 2005 en
hebben het niveau groen. In uitzonderlijke gevallen, als het kind écht
nog niet de vaardigheid heeft voor geel, mogen kinderen max. 2 jaar te oud zijn (t/m
2003). Of als het kind erg getalenteerd is en niveau oranje is ontgroeid, mag het max. 2
jaar te jong zijn (vanaf 2009).
 Er kan worden ingeschreven voor Groen 1 (G1, de beteren) of Groen 2 (G2).
 De ploeg bestaat bij inschrijving uit minimaal 4 spelers, maximaal 6 spelers. Zorg dat er
voldoende invallers zijn, zodat uitval of verhindering van spelers kan worden opgevangen.
 Er worden per competitiewedstrijd 4 enkelspelen gespeeld en 2 dubbels.
 Er wordt gespeeld met groene ballen.
 Er worden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games (start op 0‐0) met een verschil van 2
games (bijv. 4‐2, 5‐3). Bij een gelijke stand van 4‐4 in de set volgt een tiebreak tot 7
punten (met een verschil van 2 punten). Indien een beslissende 3e set moet worden
gespeeld, wordt deze vervangen door een beslissende wedstrijdtiebreak tot 7 punten
(met een verschil van 2 punten).
 Het Beslissend Punt Systeem (bij 40‐40 winnend punt) wordt toegepast.
 Het aanvangstijdstip is variabel tussen 8.30‐12.00 uur. Advies is 8.30 uur.
 De ploegen dienen te worden begeleid door personen die op de hoogte zijn van de
reglementen en de puntentelling.

