
Voorjaarscompetitie 2023

Rood 2 Regels Rood

team 1

Felin Baas          in een rood team zitten minimaal 1 en maximaal 6 kinderen
Chardae Kreuger          aanvang van de competitie dag ligt tussen 8.30 – 12.00 uur
Arthur van de Linden          duur is ongeveer 1 uur
Marcus Reymar          4 rode velden op 1 tennisbaan
Liam van Tatenhove          alleen enkels worden er gespeeld
Donovan Drenth          jongens meisje spelen door elkaar
Max van Wijckel          wedstrijd tot de 7
Sebastiaan Barbdo Acosta          op 6-6 het winnende punt

         om de beurt serveren
         boven of onderhands serveren, bal mag niet stuiten

         je hebt een 2
e
 service



Voorjaarscompetitie 2023

Oranje 2 Regels Oranje

team 1

Felin Kokelaar          bij oranje minimaal 2 maximaal 6 kinderen per team
Logan Poole          bij oranje spelen we enkels en dubbels
Liezol Poole          Jongens en meisjes spelen door elkaar
Louzel Stuurop          bij oranje duurt de ochtend ongeveer 2,5 uur
Linus Stuurop          een wedstrijd is 4 gewonnen games, bij 3-3 in games
Aiden van Tiel wordt de winnende game gespeeld

         40-40 in de game wordt het winnende punt gespeeld
         Bij 40-40 beslist de ontvanger vanaf welke kant er geserveerd
moet worden

Oranje 2          Serveren onder en bovenhands, bal mag niet stuiten
team 2

Rebecca Barbado Acosta

Isha de Witte

Christiaan Jongen

Lars de Vries

Inti Harmsen

Dina Markovic

Oranje 2

team 3

Claire Hu

Aiden Hu

Fabian Westen

Luka Lakic

Lisa Kruikenmeijer

Zhannet Troubatch

Dilara Sahin



Voorjaarscompetitie 2023

Groen 2 Regels Groen

team 1

Liva Reiniga          In een groen team zitten minimaal 4 maximaal 6 spelers
Olivia Mookhram (captain)          Competitie duurt ongeveer 3 uur
Heike van Woerkum          Starten tussen 8.30 -12.00 uur
Jip Peeters          Jongens en meisjes spelen door elkaar, met en tegen elkaar
Gratia Raaijman          Er worden 4 singels en 2 dubbels gespeeld

         In groen speel je 2 sets van 4 gewonnen games met een
Groen 2 verschil van 2 games.

team 2          In groen speel je in de game bij 40-40 het beslissende punt
Cihan Hemeldag          In groen speel je bij 4-4 een winnende tie break tot de 7
Thomas Luitwieler

Lei de Raaff

Jasper van Hemert

Faylinn Wissekerke

Sofija Lakic (captain)

Lani Clemens

Groen 2

team 3

Fangio de Hullu

Rik van Wijnen (captain)

Daniel Smit

Tim Vermaat

Rafael Sabander

Roan van Tatenhoven



Voorjaarscompetitie 2023

Junioren 11 t/m 14 jaar Regels Junioren

Sten de Witte          Bij de junioren zitten er 4 spelers in een team
Dejan Vujovic          Junioren worden er 4 enkels en 2 dubbels gespeeld
Noa Hilberdink          Bij junioren wordt er om 2 gewonnen sets gespeeld met 2
Joes Ekelschot games verschil
Mats Nijeboer (captain)          Bij 6-6 wordt er een tie break gespeeld
Mik Muller          Is de stand 1-1 in sets wordt er een beslissende super tie break

gespeeld in de singel en dubbel

Junioren 13 t/m 17 jaar

Sten Leijdekker

Edin Leijdekker

Yaniek van Damme

Yan de Raaff (captain)

Matt Ennals

Jaymian Wissekerke

Shevano Wissekerke

De ongeschreven regels voor de thuisspelende teams:

         Rood, Oranje en Groen speelt achter elkaar door.
         Halverwege kunnen de ouders wat drinken (ranja van de club) en iets lekkers (fruit of…)
op de tafels zetten zodat de kinderen tussen door wat kunnen pakken

         Bij een uitwedstrijd moeten de ouders onderling afspreken wie er rijdt naar de club. Check de starttijd
van de ontvangende club.

         Het Juniorenteam zorgt bij de thuiswedstrijden voor een lunch


