Doe mee aan de Kia

Competitie!

Doe mee aan de Kia Tenniskids Competitie
Wist jij dat je in Tenniskids ook competitie kunt spelen?! Tijdens de Kia Tenniskids Competitie
speel je op zondagochtend een aantal wedstrijden tegen kinderen van andere tennisclubs bij jou
in de buurt. Het is erg gezellig en je leert er ook nog beter van tennissen. Of je nu pas begonnen
bent met tennissen of al langer speelt, iedereen kan meedoen aan de Kia Tenniskids Competitie!
Rode competitie
In de Rode competitie speel je korte wedstrijdjes met een zachte rode bal op een kleine baan.
Je speelt deze competitie in een team van maximaal 6 kinderen. Jongens en meisjes spelen door
elkaar. Je speelt veel korte wedstrijdjes tot 7 punten tegen verschillende kinderen. In de rode
competitie speel je alleen enkelspel. Zo leer je veel nieuwe kinderen kennen en is het nooit saai!
Oranje competitie
In de Oranje competitie ga je wedstrijdjes spelen op een driekwartbaan met de oranje bal.
Jongens en meisjes spelen door elkaar en je speelt zowel enkels als dubbels. Degene die het
eerst 4 games heeft gewonnen, wint de wedstrijd. Iedereen speelt meerdere wedstrijdjes op
een ochtend en iedere week komen dezelfde teams samen op een ander park.
Groene competitie
In de Groene competitie speel je wedstrijden op een hele baan. Je speelt in een team van minimaal 4 en maximaal 6 kinderen. Jongens en meisjes spelen door elkaar. Je speelt in een poule
en speelt iedere speeldag tegen een team van een andere club. In de Groene competitie speel je
met je team vier enkelpartijen en twee dubbelpartijen.
Jij doet toch ook mee? Vraag bij jouw club naar de mogelijkheden en kijk voor meer informatie
op www.tenniskids.nl/competitie.
Speeldata Rode en Oranje competitie voorjaar 2019
31 maart, 7 april, 14 april, 22 april, 19 mei, 26 mei, 2 juni en 10 juni
Speeldata Groene competitie voorjaar 2019
7 april, 14 april, 22 april, 12 mei, 19 mei, 26 mei en 2 juni

Meer informatie en inschrijven:

