
TCO Jeugdkampioenschappen 2018   zondag 1 juli 
 

Niveau Rood 
Aanvang 10:15, einde ongeveer 10:50 uur.  
Er wordt gespeeld op miniveld, dit zijn de servicevakken direct tegenover:  

 
De wedstrijd duurt 20 minuten. Er wordt direct vanaf aanvangstijd gespeeld met de 
rode ballen. 

Bij de wedstrijd staat een volwassene als scheidsrechter.  
De jongste mag beginnen met serveren, daarna om en om serveren. Bij de service moet de bal 
in het servicevak komen, de tramrails is dan uit. 
Er wordt per punt gespeeld (dus geen 15,30,40, maar 1,2,3). 
Als de toeter voor einde wedstrijd klinkt, wordt het punt nog afgespeeld. 
De prijsuitreiking is direct na de wedstrijden. 
 
De deelnemers: 

Rood 
Darian van Asperen 
Tjitske Bouma 
 
 

 
Het wedstrijdschema (kwartier voor aanvang 1ste wedstrijd aanwezig): 

van tot Baan 1  Baan 2 

10:30 10:50 Darian Tjitske    

       
 

Baan 1 



Niveau Oranje 
Aanvang 10:45, einde ongeveer 13:30 uur. 
Er wordt gespeeld op kleinveld. Dit zijn de enkelvelden met een aangepaste baseline:  

 
De wedstrijden duren 25 minuten. Er wordt direct vanaf aanvangstijd gespeeld met de oranje 
ballen. 
Bij elke wedstrijd staat een volwassene als scheidsrechter.  
Er wordt gespeeld om games. Gewoon doortellen als 6 games bereikt zijn. Binnen de games 
wordt volgens de standaard puntentelling geteld, dus 15,30,40 game. Echter, bij een stand van 
40-40 wordt er een beslissend punt gespeeld! 
Er wordt getost om te bepalen wie mag beginnen met serveren.  
Als de toeter voor einde wedstrijd klinkt, wordt de game nog afgespeeld.  
Er wordt gespeeld in 2 poules. Gevolgd door de finale ronde waar de nrs 3 van elke poule 
tegen elkaar spelen om de 5de plek, de nrs 2 om de 3de plek, en de nrs 1 zullen om het 
kampioenschap spelen. 
De prijsuitreiking is direct na de wedstrijden. 
 
De poule indeling: 

Poule 1  Poule 2 
Silja Voolstra  Alyne Goerres 
Lyset Andringa  Fenna Bangma 
Mellody Poppe  Marije Elgersma 
   

 
Het wedstrijdschema (kwartier voor aanvang 1ste wedstrijd aanwezig): 

van tot Baan 1  Baan 2 

11:00 11:25 Silja Lyset  Fenna Alyne 

11:30 11:55 Silja Mellody  Fenna Marije 

12:00 12:25 Lyset Mellody  Alyne Marije 

12:30 12:55 Nr2 P1 Nr2 P2  Nr3 P1 Nr3 P2 

13:00 13:25 Nr1 P1 Nr1 P2    
 

Baan 1 Baan 2 



Niveau Groen 
Aanvang 13:45, einde ongeveer 16:30 uur. 
Er wordt gespeeld op het standaard enkelveld.  
De wedstrijden duren 25 minuten. Er wordt direct vanaf aanvangstijd gespeeld met de groene 
ballen. 
Bij elke wedstrijd staat een volwassene als begeleiding. De kinderen moeten echter zelf tellen 
en beoordelen of de ballen in of uit zijn.  
Er wordt gespeeld om games. Gewoon doortellen als 6 games bereikt zijn. Binnen de games 
de standaard puntentelling (dus 15,30,40 game (met 2 ‘punten’ verschil)). 
Er wordt getost om te bepalen wie mag beginnen met serveren.  
Als de toeter voor einde wedstrijd klinkt, wordt de game nog afgespeeld.  
Er wordt gespeeld in 2 poules. Gevolgd door de finale ronde waar de nrs 3 van elke poule 
tegen elkaar spelen om de 5de plek, de nrs 2 om de 3de plek, en de nrs 1 zullen om het 
kampioenschap spelen. 
De prijsuitreiking is direct na de wedstrijden. 
 
De poule indeling: 

Poule 1  Poule 2 
Sebastiaan Witteveen  Michelle Witteveen 
Otto Polhuis  Gian Andringa 
Fardau Mulder  Jurre Dragstra 
   

 
Het wedstrijdschema (kwartier voor aanvang 1ste wedstrijd aanwezig): 

van tot Baan 1  Baan 2 

14:00 14:25 Sebastiaan Otto  Michelle Gian 

14:30 14:55 Sebastiaan Fardau  Michelle Jurre 

15:00 15:25 Otto Fardau  Gian Jurre 

15:30 15:55 Nr2 P1 Nr2 P2  Nr3 P1 Nr3 P2 

16:00 16:25 Nr1 P1 Nr1 P2    
 
 


