
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

Tennis Vereniging Siddeburen 

 
Tennis Verenging Siddeburen is een gezellige en actieve vereniging. Onze vereniging 
heeft momenteel ongeveer 70 leden, waaronder jeugdleden met verschillende 

speelsterktes.  Ze spelen op rood, oranje, groen of geel veld.  

 

Rode kids:  
 

Dit zijn kinderen in de leeftijd t/m 9 jaar. Zodra kinderen 
8 jaar zijn is het mogelijk om over te gaan naar een 
oranje baan. Dit hoeft echter niet. Als kinderen nog niet 
toe zijn aan een oranje baan is het mogelijk om op de 
rode baan te blijven spelen. Er kan ook worden 
gespeeld in 2 servicevakken, dit vereist geen losse 
netten.  Korte wedstrijdjes tot 7 punten.  
 

 

 

Oranje kids:  
 
Oranje kids zijn kinderen in de leeftijd van 8 t/m 11. Veel 
kinderen beginnen op latere leeftijd en dus is het goed dat de 
mogelijkheid blijft bestaan dat kinderen t/m 11 jaar in oranje 
spelen. In de praktijk kunnen dus oranje kinderen van 8 jaar 
tegen meer beginnende oranje kinderen van 11 jaar spelen. 
De wedstrijden in de World Tour oranje worden gespeeld om 4 
games, inclusief het Beslissend Punt Systeem (BPS) bij een  

                                                         40-40 stand. Bij een 3-3 stand wordt een beslissende game  
                                                         gespeeld.  (geen tiebreak). Bij de meeste  wedstrijdvormen  
                                                         (toernooien en World Tour) wordt gespeeld in team. 
                                                         Bij de OGTB speelt oranje 5 games 

 

Groene kids:    
 
Vanaf 10 jaar is het mogelijk om op de groene baan te spelen. 
Dit kan in KNLTB wedstrijden t/m het 12de jaar. Vanaf 11 jaar is 
het ook mogelijk om met de gele bal te spelen. Voor kinderen 
jonger dan 11 jaar is dit niet mogelijk behalve als ze deelnemen 
aan de Jeugd Ranglijst Toernooien. De Jeugd Ranglijst 
Toernooien worden gespeeld met de gele bal. 
In groen spelen de kinderen om twee gewonnen sets tot en met  

           4 games met het Beslissend Punt Systeem (BPS) en eventueel
          een beslissende tiebreak als derde set. 
 
 
Gele Kids: 
Vanaf 11 jaar kunnen kinderen wedstrijden met de normale gele bal op de hele baan spelen.  
 

 

 
Banen 
Van begin april tot en met begin oktober (zolang de netten er hangen) kun je buiten op één 
van de vier gravelbanen met verlichting spelen. Als je komt tennissen trek dan je 

sportkleding en tennisschoenen aan. Vergeet niet na het spelen te vegen. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-Qq0RSIWAsYg/T9ByWxbnBTI/AAAAAAAAAC4/_mdZb7ckCf0/s1600/plaatje+rode+baan.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-fPORE03PsV0/T9Bz1pcM1ZI/AAAAAAAAADA/CXTlEDLQBBE/s1600/plaatje+oranje+baan.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-rLCew2iYMGk/T9Bz-Y_jzQI/AAAAAAAAADI/uRmUsAhsieA/s1600/plaatje+groene+baan.jpg


 

 

 

 

 

  Ledenpas. 
Met deze pas plus pasfoto, die je aan het begin van het tennisseizoen krijgt, na betaling 
van je contributie kun je op één van de vier gravelbanen spelen. Je kunt zo vaak en 

wanneer je maar wilt, behalve als er activiteiten zijn gepland. Deze pas gebruik je om een 

baan te reserveren op het afhangbord, competitie en toernooien te spelen. 

 
Tennispark 
Ons park ligt aan de Hoofdweg 107a in Siddeburen, telefoonnummer clubhuis  
06-13884889. Bij het tennispark is ook ons clubhuis, waar je even lekker een drankje kunt 
nemen na je inspanning. Als het clubhuis op slot is, kun je met een sleutel die je bij Onno 
Bosman, Oudeweg 61 Siddeburen (borgsom tegen kostprijs) kunt krijgen, op de 
tennisbanen, in de kleedruimtes en toiletten komen. 

 
Tennislessen 
Tennis Vereniging Siddeburen biedt ieder lid de mogelijkheid om onder deskundige 
leiding van tennisschool Future-tennis tennislessen te volgen. Met de lesindeling wordt 

zoveel mogelijk rekening gehouden met leeftijd en speelsterkte.  
Alle informatie omtrent de trainingen en activiteiten zijn te vinden op de website van de 
tennisschool (www.future-tennis.nl). Inschrijven kan alleen via de website van de 
tennisschool. Jullie ontvangen hierover tijdig bericht.  

 
 

  Wat organiseren we? 
Onze commissies organiseren een breed scala aan activiteiten. In deze informatiefolder 
zetten we een aantal van deze activiteiten voor juniorleden op een rijtje 

 

- Clubkampioenschappen 
Jeugdleden met verschillende speelsterktes doen aan de clubkampioenschappen mee. Bij 
voldoende opgaven.  Je kunt meedoen in rood, oranje, groen of geel. Afhankelijk van je 
leeftijd en speelsterkte.  Bij het maken van de speelschema's wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de speelsterkte. Tijdstip: begin september (afhankelijk van de 
schoolvakanties).  
 

  - Gezellige middag of avond 
Jaarlijks worden gezellige middagen georganiseerd. Deze activiteiten zijn voor diverse 
leeftijdscategorieën. Dit jaar hebben we onder andere het volgende georganiseerd: 

-Elke woensdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur tennissen met je vriendje of 

vriendinnetje. De laatste middag voor de zomervakantie hebben we pannenkoeken 

gegeten en tegen een ballenkanon gespeeld 

- Een tenniskamp op onze banen in samenwerking met LTC ’t Fivelveld en tc Delfzijl. 

-een ouder-kind toernooi.  

Voor het komend jaar proberen we weer een aantal activiteiten te organiseren. Je krijgt 

hierover vroegtijdig bericht.  

 

 

 

http://www.future-tennis.nl/


 

KNLTB jeugdcompetitie 
Wanneer een jeugdlid competitie wil spelen zijn er meerdere mogelijkheden. Opgave bij 
voorkeur als team, bestaande uit vier of meer spelers. Als er geen team gevormd 

kan worden met jeugdleden van Tennis Vereniging Siddeburen dan zal er in 

overleg met andere tennisverenigingen naar een mogelijke oplossing worden 

gezocht. 

 

De volgende mogelijkheden zijn er: 

 

 Kia World Tour 

  De Kia World Tour bestaat uit twaalf speelmomenten (zondagen), verdeeld over meerdere  

  maanden in het jaar. Hierdoor komen de kinderen bijna het hele jaar door in aanraking     

  met tennis. Kinderen kunnen spelen in de Kia World Tour Rood of de  

  Kia World Tour Oranje.     

  Elke speeldag staat in het teken van een wereldstad die de profs ook aandoen binnen de  

  ATP World Tour.  

 

  Groene competitie 
  Voor kinderen die in groen tennissen is er een voorjaars- en najaarscompetitie:  

  de Groene competitie (op zondag)  

 

Wanneer kinderen in geel gaan tennissen is er de mogelijkheid om mee te doen aan 

de voorjaars- en najaarscompetitie op zaterdag of zondag in de leeftijdscategorie 

t/m 14 jaar of t/m 17 jaar in een meisjes, jongens of een gemengd team 

 

   Voor deze competitie wordt een bijdrage gevraagd.  

 
OGTB jeugdcompetitie 
De OGTB organiseert in het voorjaar de voorjaarsjeugdcompetitie.  De competitie wordt 
op de zondagochtend (in april en mei) gehouden. (Er wordt rekening gehouden met de 
speeldata voor de Kia World Tour Rood en Oranje). Je kunt je voor één van de volgende 
categorieën opgeven: 
- Rood / Oranje / Groen / Geel 

 
OGTB-toernooien 
In de zomer en de winter wordt er door de OGTB een toernooi georganiseerd. In de zomer 
is dit het Zomerjeugdtoernooi, op een zondag begin september op verschillende 

parken in onze omgeving. In de winter het Kersttoernooi, in de kerstvakantie in de 

tennishal in Winschoten. .  

Je kunt je voor beide toernooien voor één van de volgende categorieën opgeven: 

- Rood / Oranje / Groen / Geel 

 

Wintercompetitie 

De tennishal in Winschoten organiseert voor de 2
e
 keer in de winter een 

jeugdcompetitie.  
Je kunt je voor één van de volgende categorieën opgeven: 
- Rood / Oranje / Groen / Geel  

Er zijn 6 speelzondagen: 4 en 25 november, 16 december, 13 januari, 10 februari en  

10 maart.  (elke categorie speelt ongeveer 2 uur)  

Kosten hiervoor zijn € 7,50 euro. Opgave loopt niet via de vereniging. Opgeven kan via de 

mail naar: laura_witter@ hotmail.com 

 

https://tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/world-tour-en-groene-competitie/informatie-world-tour-rood/
https://tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/world-tour-en-groene-competitie/informatie-world-tour-oranje/
https://tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/world-tour-en-groene-competitie/informatie-groene-competitie/


 

 

 

 
Tennis Kampioenschap Slochteren (TKS) 
Dit toernooi wordt jaarlijks door verschillende tennisverenigingen in de omgeving 
georganiseerd (2019: TV Siddeburen). 

Je speelt op diverse tennisparken, afhankelijk van wie organiseert. Je kunt aan 

verschillende categorieën (rood, oranje, groen en geel) meedoen. Tijdstip: half juni. 

Website: www.tksslochteren.nl 

 

Contactpersonen jeugd 

 Telefoonnummer e-mail 

Angelique Schuur 0610477140 angeliquewesterhof@hotmail.com 

Ria Keizer 0630144954 riakeizer@kpnplanet.nl 

 

 

Lidmaatschap 

Lid worden kan door bijgevoegde inschrijfformulier volledig in te vullen en vergezeld met 

een pasfoto toesturen naar de ledenadministratie van Tennis Vereniging Siddeburen 

 
Adres ledenadministratie TV Siddeburen: 

Onno Bosman 

Oudeweg 61 

9628 CB Siddeburen 

Telefoon: 0598-431794 

Mailadres: onno.bosman@kpnplanet.nl 

Website: www.tvsiddeburen.nl 

 
Contributie 
De contributie voor juniorleden van 14 t/m 17 jaar bedraagt € 60,00 (2019) en voor 
juniorleden tot 14 jaar € 55,00 (2019). Een juniorlid wordt seniorlid in het jaar dat hij/zij 

18 jaar wordt. Het inschrijfgeld voor juniorleden bedraagt € 19,00 (eenmalig). 

 
Nieuwe leden kunnen in 2019 voor 20 euro lid worden, waarbij men zich ook direct 

inschrijft als lid voor het jaar 2020 waarbij in dat jaar het normale contributie tarief geldt. 

 
Bij meerdere gezinsleden wordt per opvolgend jeugdlid € 5,- korting gegeven. 

Het jeugdlid moet dan op het adres van de andere gezinsleden woonachtig zijn. 

Voorbeeld: 

Jeugdlid 1       geen korting 

Jeugdlid 2       € 5,- korting 

Jeugdlid 3       € 10,- korting 

Enz. 

 

 

Informatieve sites van de KNLTB over tenniskids:  

 

https://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/world-tour-en-groene-

competitie/  

https://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/toernooitjes-open-toernooien/   

http://www.tksslochteren.nl/
mailto:riakeizer@kpnplanet.nl
mailto:bosman@kpnplanet.nl
http://www.tvsiddeburen.nl/
https://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/world-tour-en-groene-competitie/
https://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/world-tour-en-groene-competitie/
https://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/toernooitjes-open-toernooien/


 

 

 

 


