Beste ouders van jeugdleden TV Beekhuizen
Doe jij ook mee met de Tenniskids Rood en Oranje voorjaarscompetitie?
Op zondag 27 maart 2022 start de rood en oranje competitie voor jeugdspelers tot en
met 11/12 jaar.
De voorjaarscompetitie voor ROOD en ORANJE wordt gespeeld op
8 zondagen waarop de kinderen met hun vriendjes/vriendinnetjes lekker kunnen
tennissen tegen andere kinderen van clubs in de omgeving van Arnhem.
De speeltijden zijn:
Rood start tussen 08.30-12.00 uur en duurt maximaal 1 / 1,5 uur.
Oranje start tussen 08.30-12.00 uur en duurt maximaal 2 / 2,5 uur.
Speeldagen van deze competitie:
Speeldata voorjaar 2022
Zondag 27 maart (onder voorbehoud)
Zondag 3 april
Zondag 10 april
Maandag 18 april (2e paasdag)
Zondag 24 april
Zondag 22 mei
Zondag 29 mei
Maandag 6 juni(2e pinksterdag)
Zondag 12 juni
INHAAL SPEELDAG zondag 1 mei
INHAAL SPEELDAG zondag 15 mei
INHAAL SPEELDAG zondag 19 juni

Je hoeft niet elke keer mee te spelen als je niet kan. Maar het is wel leuk om zo
vaak mogelijk mee te doen!
U kunt uw zoon of dochter aanmelden tot en met 30 december as.
Dit kan via een mail naar: worldtour@tvbeekhuizen.nl
Inschrijfgeld
Inbegrepen bij lespakket.
Uitleg rood en oranje competitie
De competitie geeft kinderen een mooie kans om hetgeen ze in de lessen leren in
een laagdrempelige wedstrijdvorm nog eens extra te oefenen.
De jeugdcompetitie kent drie verschillende niveaus:

Waarbij de grootte van het veld en de bal waarmee gespeeld wordt, zijn afgestemd
op het niveau van het kind. Kinderen spelen mee met de competitie op het niveau
waarop ze ook in de lessen trainen.
De teamindeling en het niveau waarop ze spelen wordt gemaakt door onze trainers
van TV Beekhuizen.
De competitie voor ROOD verloopt nog heel spelenderwijs en heeft vooral als doel
om kinderen op een veilige en leuke manier kennis te laten maken met het spelen
van wedstrijdjes. Het gaat vooral om het spel en spelen in een team, niet om
individuele prestaties. Een team bestaat uit maximaal 7 spelers.
De competitie voor ORANJE wordt gespeeld op 3/4 veld. De kinderen die mee doen
worden ingedeeld in een team van gelijke speelsterkte. Een ORANJE team bestaat
uit maximaal 7 kinderen. Bij de ORANJE competitie wordt op de speeldag een
speelschema gemaakt waarbij de kinderen afwisselend enkels en dubbels spelen.
Op die manier kunnen ze punten verdienen voor hun team.
Bekijk ook verder uitleg over rood en oranje: https://www.centrecourt.nl/alles-voorverenigingen/competitie-organiseren/jeugd/tenniskids-competitie/
Zowel de rood als de oranje competitie wordt in regio Arnhem gespeeld, wat
betekent dat de teams soms thuis spelen en soms uit, maar nooit verder dan een
half uur rijden van Arnhem.
Begin maart krijgt iedereen alle belangrijke informatie en verdere uitleg over de rood
en oranje competitie.
Van de ouders verwachten we dat als hun kind thuis speelt dat er een aantal van hun
de trainers en JC helpen.
Groetjes namens JC TV Beekhuizen en de trainers.

