
Beste tennisser, 
 
De zomer staat voor de deur en dat betekent dat je weer veel kan tennissen! 
Volg je tennisles of speel je regelmatig tennis? Ga dan de uitdaging aan en doe ook 
eens mee aan tornooi in jouw buurt! Hieronder vind je een overzicht van de 
geschikte competities voor alle leeftijden en niveaus. 

 
 
 
Ben je tussen 3 en 12 jaar oud? Speel dan de                                   
 
Hoe verloopt een Kinder Toer tornooi? 
Heb je zin om je tennisspel verder te oefenen in leuke wedstrijdjes? Speel dan eens een tornooitje van 
de Kinder Toer! Deze zomer worden in Vlaanderen 201 Kinder Toer tornooitjes georganiseerd. Elk 
tornooitje vindt plaats op een halve dag (+/- 2uur). Er worden 5 reeksen georganiseerd volgens 
KidsTennis-niveau en leeftijd (Wit, Blauw, Rood, Oranje en Groen). Je speelt dus telkens binnen jouw 
kleur, op een aangepast terrein met aangepaste ballen en reglementen. Iedereen speelt evenveel 
wedstrijdjes (in poules) en er zijn geen tornooiwinnaars of verliezers. In Wit worden geen wedstrijden 
georganiseerd, maar wordt een vaardigheidscircuit afgelegd.  
 
Er zijn ook heel wat leuke prijzen te verdienen! 
Iedereen die aan 3 tornooien deelneemt, krijgt gratis een Kinder Toer t-shirt! Wie 
nog meer speelt en deelneemt aan 5 tornooien wordt uitgenodigd op het Feest 
van de Jeugd (6 september '09) en krijgt er nog een leuke kussensloop met 
Kastaar-tekening bovenop. Wil je sparen voor deze geschenken? Verzamel dan 
de nodige handtekeningen op je spaarkaart. 
 
 
Ben je tussen 9 en 16 jaar oud? Speel dan de  
 
Hoe verloopt een Volkswagen Tour tornooi? 
Ben je klaar voor een echte tennismatch en wil je een klassement behalen? Dan is de Volkswagen 
Tour iets voor jou! Elk jaar brengt VTV alle jeugdspelers tot 16 jaar samen in deze grootste individuele 
jeugdcompetitie. Dit jaar zullen er in de 5 gewesten niet minder dan 200 tornooien georganiseerd 
worden. De deelnemers spelen in 5 leeftijdscategorieën, elk opgedeeld in 2 of 3 aparte reeksen 
volgens klassement. Zo kan iedereen op zijn niveau competitie spelen, zowel de recreant als de 
topspeler! Elk tornooi duurt 1 of 2 weken en er wordt gespeeld volgens een tabel met rechtstreekse 
uitschakeling.  
 
Mooie geschenken, ongeacht winst of verlies! 
Winnen is leuk, deelnemen is belangrijk! Daarom voorzien VTV en 
hoofdsponsor Volkswagen een Volkswagen Tour regenjas voor iedereen die 
aan 4 tornooien deelneemt. Bij deelname aan 8 tornooien mag er een 
racketbag worden afgehaald op het Feest van de Jeugd (5-6 september) en 
kan je er gratis deelnemen aan een complete Tennis-Work-Out. Op de 
spaarkaart lees je hoe je deze prijzen kan bemachtigen. 
 
 
 
Ben je ouder dan 16? Speel dan  
 
Het Nieuwsblad Criterium is een regelmatigheidscriterium van enkel- en dubbeltornooien. In totaal zijn 
er zo’n 300 Vlaamse clubs die een tornooi organiseren. Elk tornooi duurt 1 of 2 weken. Zowel in enkel 
als dubbel zijn er diverse reeksen op basis van klassement en leeftijd. Zo speelt iedereen op eigen 
niveau, gaande van de recreant tot de topspeler! 
 
 
 

Wil je je inschrijven of zoek je meer info over deze circuits? 
Surf naar www.vtv.be > Competitie voor het overzicht van alle tornooien, inschrijvingen,  

info over de spaarkaartacties van de Kinder Toer en de Volkswagen Tour, … 
  


