REGLEMENT KIDS TOER
2019-2020

VOOR WIE – HOE INSCHRIJVEN
Art. 1 : De Kids Toer is een recreatieve competitie voor alle
jeugdspelers met leeftijd 12 jaar of jonger en een klassement
dat niet hoger is dan 9.5, 11.5 of 13.5. De tornooien worden
in poules gespeeld waarbij geen winnaars of verliezers
worden bekend gemaakt. Het tornooi vindt plaats op een
halve dag en wordt telkens op een kleiner veld, met zachte
ballen en aangepaste technisch reglement (zie verder)
gespeeld.
Art. 2 : De Kids Toer wordt georganiseerd voor de reeksen
Wit, Blauw, Rood, Oranje en Groen (gemengde reeksen,
met uitzondering van edities ‘Girls Only’). De te
organiseren reeksen per tornooi worden op voorhand
vastgelegd en opgenomen in de kalender. De organiserende
club dient het aantal inschrijvingen te beperken op basis van
beschikbare accommodatie en medewerkers.
Richtlijn:
Streven naar minimaal 2/3de speeltijd
Rood, Oranje, Groen: maximaal 3 spelers/terrein.
De club kan er ook voor kiezen om een aansluitende 2de shift
te organiseren voor kleuren die de capaciteit mogelijks
overschrijden.
Art. 3 : De organiserende club kan enkel Wit en/of Blauw
organiseren indien de club beschikt over voldoende
deskundige begeleiding voor de betrokken doelgroep (cfr
draaiboek) en het nodige materiaal ter beschikking heeft.

Categorie

Bal

Richtleeftijd
-

Wit
Rode
Blauw

Softbal (stage 3)
of mousse bal

Aan te raden reeks
voor °15 en jonger
Aan te raden reeks
voor °14 en °15

Grote bal
Rode
Rood

softbal (stage 3)

Softbal (stage 2)
Oranje

Aan te raden reeks

Groen

Aan te raden reeks
voor °10 en °11,
Aan te raden reeks
voor °08, °09 en
vaardige °10

Art. 4 : Het inschrijvingsgeld (per persoon en per reeks)
bedraagt maximum 4 €. Er dient vooraf ingeschreven te
worden via www.tennisvlaanderen.be. Een aansluiting bij
Tennis Vlaanderen is verplicht. Bij afgelasting vooraf
moeten alle reeds ingeschrevenen onmiddellijk door de club
verwittigd worden.
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Art. 6 : In alle andere, door dit reglement niet voorziene
gevallen, beslist het Departement Clubtennis van Tennis
Vlaanderen soeverein en onherroepelijk.

2.

EINDRONDE

Art. 7 : De Kids Toer wordt ingedeeld in een Winter en Zomer
circuit. In de maand september wordt een regionale einddag
georganiseerd voor de kleuren Wit, Blauw en Rood: het Kids
Toer Festival (1 per provincie). Kinderen met een volle
spaarkaart (minimum 4 deelnames per jaar) worden uitgenodigd
en ontvangen een prijs. Kinderen met minimum 8 deelnames in
Oranje en Groen worden uitgenodigd op de Masters op het Feest
van de Jeugd in TC Forest Hills (Wommelgem). De spelers krijgen
daarover een bericht van de hoofdzetel van Tennis Vlaanderen.
Zij moeten hun deelname bevestigen.

BEPALINGEN VOOR DE CLUB
Art. 7 : De Kids Toer Zomer start op het 1ste weekend van de
paasvakantie en eindigt het weekend voor het Feest van de
Jeugd. De Kids Toer Winter begint op 1 oktober en eindigt de dag
voor de paasvakantie. De organisatie is enkel toegestaan aan
KidsTennisclubs.
Afwijking op deze regel kan besproken worden met Tennis
Vlaanderen.
Art. 8 : Een club dient haar wintertornooi aan te vragen via ELIT
voor 15 juni van het betrokken jaar. Een club dient haar
zomertornooi aan te vragen via ELIT voor 15 november in het jaar
voordien. Met de aanvraag aanvaarden organisatoren onderhavig
reglement. Na de aanvraagperiode voor de Kids Toer krijgen clubs
de kans om een 2de Kids Toer binnen dezelfde periode te
organiseren op lege tornooidagen (weekends en feestdagen).
Art. 9 : Vanuit de clubs met een dubbele organisatie worden in
overleg 2 clubs per gewest aangeduid die instaan voor de
organisatie van een Kids Toer gericht op specifieke doelgroepen:
Only girls Kids Toer: enkel voor meisjes
Sterke Kastaar Kids Toer: met stimulans voor deelname van
vaardige spelers.

voor °12 en °13

talentrijke °12
Overgangsbal
(stage 1)

Art. 5 : Alle klachten i.v.m. deze competitie dienen te
worden gestuurd naar de Hoofdzetel Tennis Vlaanderen,
Louizapoortgalerij 203 bus 3 te 1050 Brussel. Een week na
het einde van het laatste tornooi wordt geen klacht meer
aanvaard.

Art. 10 : De organisator zal er zorg voor dragen dat alle kinderen
een kleine attentie ontvangen voor hun deelname. De club
vermijdt hierbij het gratis aanbieden van ongezonde
versnaperingen (o.a. snoep, chips).
Art. 11 : De club dient per wedstrijd 2 tennisballen in goede staat
ter beschikking te stellen (zie lijst met geschikte ballen op
www.tennisvlaanderen.be
Art. 12 : Er is minimaal één tornooiverantwoordelijke aanwezig
gedurende het ganse tornooi. Begeleiding is noodzakelijk om een
degelijke kwaliteit te leveren.
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Categorie

Begeleiding

Wit

1 begeleider voor maximaal 8 kinderen

Blauw

1 trainer/jeugdbegeleider voor
maximaal 6 kinderen
1 begeleider per Rood terrein

Rood

(begeleid tellen)

Oranje

Groen

1 begeleider per 2 Oranje terreinen

slaan, evenwicht, afremmen,…). Vooraf wordt een
groepsopwarming voorzien.
Terreinen en materiaal
Er wordt voldoende speel- en beweegruimte voorbehouden.
Richtlijn (afhankelijk van materiaal): minimaal ½ de terrein per 16
kinderen.
KIDS TOER BLAUW
Principe

(begeleid zelfstandig tellen)

Dynamische racket en tennisbalspelen op niveau van 5-7 jarigen.
Doorschuifsysteem in groepen van maximaal 6 kinderen per trainer.

1 begeleider per 3

Organisatie

terreinen (zelfstandig
tellen)

Art. 13 : De wedstrijden starten max. 15min na het aanvangsuur
en eindigen min. 2u (voor Wit 1u) na het opstarten. Spelers die
vooraf zijn ingeschreven en op tijd aanwezig zijn, moeten op tijd
kunnen starten. Er kan voor hen een opwarming en/of inspelen
voorzien worden.
Art. 14 : Voor niveau Rood, Oranje en Groen worden er enkel en
dubbelwedstrijden georganiseerd. De tijdsindeling ziet er als volgt
uit:
10’ opwarming
30’ enkelwedstrijden
10’ pauze en herpouling
50’ enkelwedstrijden
20’ dubbelwedstrijden
Art. 15 : Herpouling op basis van uitslag (en ev. leeftijd) is
verplicht tijdens de pauze (ca. 10min) om in het tweede deel
evenwichtige wedstrijden te bekomen.
Art. 16 : Teneinde een vlotte administratieve verwerking van de
gegevens te verzekeren, is de tornooiverantwoordelijke verplicht
de nodige aanpassingen te doen om een correcte deelnemerslijst
te bekomen in Elit. De status van de reeksen wordt op ‘beëindigd
en/of manueel geloot’ gezet (indien een reeks niet is doorgegaan,
dient de status afgelast gebruikt te worden) en dit ten laatste de
maandagmorgen na het tornooi voor 9u00.
Art. 17 : Het niet naleven van het reglement door de
organiserende club kan tot uitsluiting leiden van het tornooi voor

De organisatoren bouwen een uitdagende opstelling op maat van
blauwe kidstennissers. De opstelling is opgebouwd in 4 posten met
als thema:
1. Mollentennis (heen en weer spelen)
2. Zenden en ontvangen
3. Ontvangen vanuit hands -out van de trainer (FH en/of BH)
4. Ontvangen vanuit hands -out van de trainer (FH en/of BH)
Belangrijk! Er wordt geen enkele spelvorm aangeboden waarbij
kinderen punten tegen elkaar spelen
Iedere post duurt gemiddeld 20 tot 25 minuten. Vooraf wordt een
opwarming voorzien.
Terreinen en materiaal
Er wordt voldoende speel- en beweegruimte voorbehouden.
Richtlijn (afhankelijk van materiaal) : minimaal 1/2de terrein per
12 kinderen. Kinderen spelen in Blauw met aangepaste
materialen. Er wordt met racket geen gebruik gemaakt van
tennisballen stage 1,2 of harde ballen.
KIDS TOER ROOD
Principe
Tenniswedstrijden (enkel en dubbel) in poulevorm.
Organisatie
Er wordt gestart met een opwarming.
Voor de pauze worden enkelwedstrijden in poulevorm gespeeld
gedurende 30-40 tal minuten.

het daaropvolgende jaar.

Na de pauze en herpouling wordt er gedurende 40-50 tal minuten
enkelwedstrijden gespeeld. Aansluitend wordt er geëindigd met
het spelen van dubbel gedurende 20 minuten.

Art. 18 : Om de kwaliteit van de Kids Toer te bewaken is Tennis Vlaanderen
bevoegd om een rating systeem te gebruiken. De resultaten hiervan kunnen
worden aangewend.

Er wordt gestreefd opdat ieder kind minimaal 5 enkelwedstrijden
en 2 dubbelwedstrijden spelen. De speeltijd is nagenoeg gelijk
verdeeld onder de deelnemers.

TECHNISCH REGLEMENT
KIDS TOER WIT
Principe
De ‘creatieve tennisspeeltuin’ op niveau van kleuters.
Doorschuifsysteem in groepen van maximaal 6
kinderen/begeleider.
Organisatie

Terreinen en materiaal
Ieder bestaand tennisterrein wordt omgebouwd tot 4 Rode
terreintjes (of meer bij veel deelnemers: max. 6 terreintjes per
tennisterrein) via minitennisnetjes of plastic linten + paaltjes, en
d.m.v. belijningssets of tape. Er dient gebruikt te worden gemaakt
van aangepaste racketjes en Rode softballen (stage 3).
De afmetingen van het enkel en dubbelterrein zijn:
✓ Breedte: 5,5m
✓ Lengte: 11m

De organisatoren bouwen een uitdagende opstelling op maat van
kleuters. De opstelling omvat een gezonde mix van spelletjes en
oefeningen ter bevordering van de ontwikkeling van motorische
vaardigheden met een knipoog naar de tennissport (werpen, rollen,
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✓ Nethoogte: 0,80m

2

Puntentelling
Er wordt gestreefd naar minimale ‘wachttijd’ en maximale speeltijd
tegen en met zoveel mogelijk spelers.
Er kan op tijd of naar 7, 10 of 15 punten worden gespeeld.
Enkelspel
Het punt wordt gestart vanuit een bovenhandse worp (met
dominante hand waarbij racket in niet dominante hand wordt vast
gehouden).
De speler heeft de keuze om de opslag te doen vanachter de 11 m
lijn of, indien hij/zij niet lukt ter hoogte van de zijlijn van het
enkelveld. Wanneer de 1e opslag foutief is, mag een 2e opslag
gespeeld worden. Bij ‘let’ (bal raakt met de opslag het net en valt
toch binnen) mag de opslag hernomen worden. Er wordt om beurten
opgeslagen. Na de opslag wordt er een balwisseling opgebouwd. Het
is foutief de bal in het net of buiten de lijnen te slaan. Indien de bal
de lijn raakt, is hij goed. Een punt dat gestoord wordt door een
naburig terreintje, moet worden overgespeeld (let).
Dubbelspel
De 4 spelers starten voor aanvang van het punt achter de basislijn.
Het punt wordt gestart met bovenhandse worp zoals in de
enkelwedstrijd. De 4 spelers zijn om beurt aan opslag.
KIDS TOER ORANJE
Principe
Tenniswedstrijden (enkel en dubbel) individueel en in teamverband
Organisatie
Er wordt gestart met een opwarming.
Voor de pauze worden er enkelwedstrijden in poulevorm gespeeld
gedurende 30-40 minuten. Na de pauze en herindeling worden er
‘evenwaardige’ en pare teams, bijv 2,4 of 6 teams van max 6 spelers,
gemaakt om enkel en dubbelwedstrijden tegen een ander team te
spelen. Er wordt gespeeld met de ‘pouleformulieren team enkel en
dubbel’.
Er wordt gestreefd opdat ieder kind minimaal 5 enkelwedstrijden en
2 dubbelwedstrijden spelen. De speeltijd is nagenoeg gelijk verdeeld
onder de deelnemers.
Terreinen en materiaal
Ieder bestaand tennisterrein wordt omgebouwd tot 2 Oranje
terreinen van 18-5.5m (of 4 van 16-5.5m bij veel deelnemers) d.m.v.
belijningssets of tape. De lijnen worden doorgetrokken tot aan de
dubbelspel-zijlijnen. Het tennisnet wordt verlaagd of er wordt
gebruik gemaakt van netjes of lint bij meerdere terreintjes.
Het gebruik van softballen (stage 2) is verplicht.
De afmetingen van het enkelterrein en dubbelterrein zijn:
✓ Breedte = 5,5m (half dubbelveld)
✓ Lengte = 18m (of 16m bij veel deelnemers)
✓ Nethoogte = 0,80 m
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Aanpassing dubbel: de basislijn voor dubbel heeft dezelfde
breedte van een maxi enkelterrein, lengte 18m blijft behouden.
Puntentelling
Er wordt gestreefd naar minimale ‘wachttijd’ en maximale speeltijd
tegen en met zoveel mogelijk spelers.
Er kan op tijd of naar 7, 10 of 15 punten worden gespeeld.
Puntentelling enkelwedstrijden
Om het punt te starten wordt de bal, van achter het terreintje, met
een bovenhandse of onderhandse opslag zonder bots in het
opslagvlak(*) van de tegenstander geslagen. Wanneer de eerste
opslag foutief is, mag een 2e opslag gespeeld worden. Bij “let” (bal
raakt met de opslag het net en valt toch binnen) mag de opslag
hernomen worden. Er wordt beurtlings opgeslagen. Het opslagvlak
is het opslagvlak van het groot tennisveld.
Puntentelling dubbelwedstrijden
Idem puntentelling enkel wedstrijd. Opslag gebeurt beurtlings.
Indien A en B duo vormen tegen C en D, dan serveren
achtereenvolgens A, C, B en D. De opslag wordt bovenhands of
onderhands (met of zonder bots) gespeeld. De ontvanger staat
achterin, ieder duo positioneert bij de start van elk punt een
netspeler tussen de ‘dubbellijnen’. De netspelers staan voor elkaar
opgesteld.
(*) het opslagvlak is hetzelfde opslagvlak als het tennisspel in maxi,
dwz tot aan de enkelspellijn, maar rechtdoor i.p.v. gekruist.
KIDS TOER GROEN
Principe
Tenniswedstrijden (enkel en dubbel) individueel en in team
Organisatie
Er wordt gestart met een opwarming.
Voor de pauze worden er enkelwedstrijden in poulevorm gespeeld
gedurende 30-40 minuten. Na de pauze en herindeling worden er
‘evenwaardige’ en pare teams, bijv. 2,4 of 6 teams van max. 6
spelers, gemaakt om enkel en dubbelwedstrijden tegen een ander
team te spelen. Er wordt gespeeld met de ‘pouleformulieren team
enkel en dubbel’ uit het draaiboek.
Er wordt gestreefd opdat ieder kind minimaal 5 enkelwedstrijden en
2 dubbelwedstrijden spelen. De speeltijd is nagenoeg gelijk verdeeld
onder de deelnemers
Terreinen en materiaal
Ieder bestaand tennisterrein wordt omgebouwd tot 2 Groene
terreinen van 21m -5.5m d.m.v. belijningssets of tape. Het gebruik
van overgangsballen (stage 1) is verplicht.
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De afmetingen van het enkelterrein zijn:
✓ Breedte = 5,5m (half dubbelveld)
✓ Lengte = 21m
✓ Nethoogte = 0,914 m

Aanpassing dubbel: de basislijn dubbel heeft dezelfde breedte
van een enkel maxi veld, lengte 21m blijft behouden.
Puntentelling
Er wordt gestreefd naar minimale ‘wachttijd’ en maximale speeltijd
tegen en met zoveel mogelijk spelers.
Er kan op tijd of naar 7, 10 of 15 punten worden gespeeld.
Puntentelling enkelwedstrijden
Om het punt te starten wordt de bal, van achter het terreintje, met
een bovenhandse of onderhandse opslag zonder bots in het
opslagvlak(*) van de tegenstander geslagen. Wanneer de eerste
opslag foutief is, mag een 2e opslag gespeeld worden. Bij “let” (bal
raakt met de opslag het net en valt toch binnen) mag de opslag
hernomen worden. Er wordt beurtlings opgeslagen. Het opslagvlak
is het opslagvlak van het groot tennisveld
Puntentelling dubbelwedstrijden
De opslag gebeurt beurtlings en in het schuin tegenovergestelde

opslagvak. Indien A en B een duo vormen tegen C en D, dan
serveren achtereenvolgens A, C, B en D, telkens 2 beurten (pare
en onpare zijde). De opslag wordt bovenhands of onderhands
(met of zonder bots) gespeeld. De ontvanger staat achterin,
ieder duo positioneert bij de start van elk punt een netspeler.
Ontvangers en netspelers blijven hun kant behouden gedurende
de wedstrijd.
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