
 

 

 

  

I’M TENNIS/TENNISNED 
Jeugdopleiding Regio Gouda 2021/2026 

TENNISNED 🎾 I'M Tennis 
jon@tennisned.nl 

Samenvatting 
In dit document vindt u informatie over de opleiding voor tennisjeugd onder 12 in regio 

Gouda. Hiermee willen we ons grotere doel behalen: kinderen enthousiast krijgen zodat ze 
hun hele leven lang met veel plezier bewegen en tennissen. 
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Voorwoord 
 

Voor u ligt het document van onze jeugdopleiding met uitleg van de plannen voor de periode van 

2021 – 2026. Het plan in overleg met alle betrokken jeugdtrainers uit de regio Gouda opgesteld. Wij 

kunnen niet wachten om met jullie op en naast de baan te werken aan de ontwikkeling van sporters. 

Dit plan is voorgelegd aan de betreffende verenigingen waar TennisNed trainingen verzorgd. Op het 

moment van schrijven gaat dit om de volgende verenigingen: G.L.T.C. Ad astra, H.L.T.C. Bergvliet, 

R.L.T. & S.V. De Sluipers en TC Botesa. 

 

Het doel van dit plan is om clubs en (jeugd)leden duidelijkheid te geven over hoe wij de ideale 

opleiding voor ons zien. Wij willen bereiken dat iedereen zich welkom en goed voelt om bij ons te 

komen trainen. Hierbij willen wij stimuleren om zoveel mogelijk te genieten van de tennissport. Denk 

hierbij aan het volgen van training, één of meerdere keren per week, spelen van competitie en 

toernooitjes. Hoe vaker je op de baan staat hoe vaardiger je wordt.  

 

Wij hopen dat een ieder die bij ons traint zich kan herkennen in het plan en een route kiest die bij 

hem of haar past. 

 

Veel leesplezier. 

 

Jon Emmelkamp, trainer Tennisned  
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Tennisschool 
 

In de basis wordt bij onze tennisschool gestart met één keer per week groepstraining. De 

groepstraining wordt gegeven door de clubtrainer op de vereniging waar het kind/de jongere lid van 

is. Zoals al eerder aangegeven, werken wij nauw samen met de verenigingen. Hierbij worden wij 

betrokken bij de competitie, toernooien en events op de vereniging. Naast samenwerking met de 

verenigingen werken de verenigingen onderling ook samen, zeker omdat wij als tennisschool op deze 

verenigingen de trainingen verzorgen, verloopt dit erg soepel. Denk hierbij aan problemen die 

opgelost kunnen worden als iemand niet een passende groep heeft op vereniging A vanwege 

verhinderingen, dan kunnen we diegene vaak op vereniging B wel plaatsen. 

 

Wij willen ons graag profileren als tennisschool waar voor ieder kind in zijn of haar opleiding een 

plekje is. We zijn ons bewust van de verschillen in motivatie van de kinderen en hierin willen wij aan 

ieders behoefte voldoen. Door verschillende trainingsvormen en mogelijkheden hopen we hierin te 

slagen. Naast de trainingen stimuleren wij ook de deelname aan competitie en toernooitjes en 

organiseren wij zelf ook verschillende activiteiten. Hieronder zullen wij de verschillende trainers aan 

u voorstellen. 

 

Mees Breedveld 

Assistent trainer Tennis 

 

Jon Emmelkamp 

Hoofdtrainer Plustrainingen, privétrainer. 

KNLTB opleiding A, KNLTB opleiding B, Docent Lichamelijke Opvoeding (HALO) 

 

Niels van Geer 

Clubtrainer Tennis, Hoofdtrainer BAS 

KNLTB opleiding A, KNLTB opleiding B 

 

Frank Harrak 

Clubtrainer Tennis en Padel 

KNLTB opleiding A, KNLTB opleiding B, Padel Coach 

 

Nick Kokje 

Clubtrainer Tennis 

KNLTB opleiding A 

 

Casper Korver 

Clubtrainer Tennis en Padel 

KNLTB opleiding A, KNLTB opleiding B, Padel Coach 

 

Sam van der Wiel 

Clubtrainer Tennis 

KNLTB opleiding A 
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Opleiding in grote lijnen 
 

Hieronder vindt u de route die kinderen bij ons kunnen doorlopen en wat wij alle kinderen willen 

bieden om ons doel, een leven lang met plezier bewegen en tennissen, te bereiken.  

 

Kennismaken met tennis → Starten met tennis → Enthousiast voor tennis → Passie voor tennis 

 

Kennismaken met tennis kan bij onze tennisschool op verschillende manieren. Onder andere door 

onze “Maak kennis met tennis”-actie. Dit is een actie van vijf weken waarin een goed beeld gevormd 

wordt van wat de sport te bieden heeft. Deze trainingen worden altijd gegeven door één van de 

trainers, vaak de clubtrainer. Als er een groep leeftijdsgenootjes zich aanmeldt, wordt een nieuwe 

groep gestart. Mocht deze mogelijkheid er niet zijn,  dan wordt een passende bestaande 

trainingsgroep gezocht om de cyclus bij te volgen. Na vijf weken wordt gesproken over of tennis een 

geschikte sport is en kan besloten worden om te starten met tennis. 

 

Voor de jongste jeugd hebben wij Tenniskids Blauw. Dit zijn trainingen speciaal gericht op kinderen 

van 4 en 5 jaar oud. De cyclus hiervan is vijf weken en wordt afgesloten met een ouder/kind-training, 

de cyclus herhaalt zich hierna. Na tien weken Tenniskids Blauw wordt doorgestroomd naar 

Tenniskids Rood. 

 

Naast deze kennismakingsacties zijn we ook actief in samenwerking met scholen en gemeentelijke 

instanties. We verzorgen schooltennislessen en clinics in de regio. 

 

Als een van de acties bevalt, kan er gekozen worden voor tennislessen. Voor tennissende kinderen 

onder 12, de doelgroep waar we ons in dit document vooral op richten, zijn die verdeeld in de 

kleuren van een stoplicht: (blauw) rood – oranje – groen. In de ideale opleiding worden alle stappen 

binnen deze opleiding doorlopen voordat de kinderen aan de gele tennisbal toe zijn. De categorieën 

zijn als volgt ingedeeld:  

Rood: 6-8 jaar 

Oranje: 8-10 jaar  

Groen: 10-12 jaar 

Vanaf 12 jaar spelen de leerlingen in de gele categorie, ook wel junioren genoemd. Verderop in dit 

document wordt gedetailleerder ingaan op de overgangsstappen.  

 

De indeling op kleur wordt in eerste instantie gemaakt op basis van leeftijd. Daarnaast wordt 

gekeken naar vaardigheden en of de speler voldoende ‘bagage’ heeft om door te gaan naar de 

volgende fase. Daardoor is er een overlap in leeftijden in het advies vanuit de bond, maar zijn er ook 

nog opties om dispensatie aan te vragen, mocht dit beter passen bij een speler. Dit geldt zowel voor 

de vaardige spelers die sneller dan gemiddelde leeftijdsgenootjes door de kleuren gaan, als de 

spelers die op latere leeftijd beginnen en er verstandig aan zouden doen om in een andere fase in te 

stappen. 

 

Zoals hiervoor beschreven, wordt bij onze tennisschool gestart met één keer per week 

groepstraining. De groepstraining wordt gegeven door de clubtrainer op de vereniging waar de 

speler lid van is. Als de speler enthousiast is, is er ook de mogelijkheid om meerdere keren in de 

week te trainen. Opties hiervoor zijn privé-, duo- of plustraining (+-training). De exacte inhoud van de 

verschillende trainingsvormen worden verderop besproken.  
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Naast het volgen van trainingen is het ook mogelijk om wedstrijden te spelen in de vorm van 

competitie, events en toernooitjes. Als trainers kunnen en willen wij altijd een adviserende rol 

innemen als er twijfelen is over welke vorm goed bij de speler past.  

 

Met deze opbouw hopen wij ons doel te bereiken: kinderen enthousiast krijgen zodat ze hun hele 

leven lang met veel plezier bewegen en tennissen. 
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Trainingsvormen 
 

Binnen onze tennisschool bieden wij de volgende trainingen aan:  

 

• clubtraining 

• privétraining / duo-training 

• Tenniskids Blauw 

• Maak kennis met tennislessen (MKMT) 

• +-Training  (plustraining) 

 

Per vereniging kunnen er kleine verschillen/aanpassingen zijn. Voor de details per vereniging 

verwijzen we jullie naar onze website: www.imtennis.nl. 

 

Clubtraining 
De training wordt in de basis gegeven door de clubtrainer van de vereniging waar de speler 

ingeschreven staat. Binnen de doelgroep wordt een passende groep gevonden aan de hand van 

niveau, leeftijd en beschikbaarheid. De trainingen duren 50 minuten en de groepsgrootte varieert 

tussen de 5-10 spelers, afhankelijk van kleur en locatie.  

 

Bij inschrijving wordt gevraagd om mogelijkheden voor beschikbaarheid en bij de groepsindeling 

wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Ook is het mogelijk om wensen kenbaar te 

maken via de opmerkingen.  

 

Op de website staat duidelijk aangegeven welke trainers deze trainingen verzorgen. De cyclus van 

deze training loopt in twee periodes: eind oktober- eind maart (18 weken) en april – oktober (21 

weken). In de winterperiode worden de trainingen in de basis in de tennishal gegeven, afhankelijk 

van de locatie. 

 

Privétraining 
De training wordt gegeven door de clubtrainer of privétrainer. Dit wordt in de basis gedaan in 

samenspraak met ouders (en kind). Vaak kennen beide partijen elkaar al vanuit eerdere 

clubtrainingen. Inschrijving per tweetal is ook mogelijk, dan noemen we het duo-training.  

 

Deze trainingsvorm kent twee mogelijkheden: trainingen van 30 minuten en 50 minuten. In overleg is 

langer dan 50 minuten ook mogelijk.  

 

De cyclus van deze training loopt in twee periodes: eind oktober- eind maart (18 weken) en april – 

oktober (21 weken). In de winterperiode worden de trainingen in de basis in de tennishal gegeven, 

afhankelijk van de locatie.  

 

Tenniskids Blauw 
Deze trainingen zijn gericht op de jongste tennisjeugd. Trainingen zijn bedoeld om kennis te maken 

met de tennissport. De oefeningen zijn gericht op bewegingsvaardigen, bal- en racketvaardigheden. 

Hierbij wordt gebruikgemaakt van aangepast materiaal. 

 

http://www.imtennis.nl/
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De lessenreeks bestaat uit vijf weken van lessen van 45 minuten, aangepast aan de belevingswereld 

en spanningsboog van de kinderen. De lessen worden afgesloten met een afsluitende les (event) 

waarbij ouders samen met hun kind de training volgen. Deze training staat dan in teken van samen 

spelen en de oefeningen kunnen vaak één op één gekopieerd worden om buiten de lessen om samen 

extra te oefenen. De cursus kan, bij voldoende aanmeldingen, op ieder gewenst moment gestart 

worden. 

 

Maak kennis met tennis 
Het doel van deze lessenreeks is om kennismaking met de sport. Om een goed en betrouwbaar beeld 

te krijgen van wat de sport te bieden heeft, bieden wij cursus van vijf weken aan. Waar dit kan zullen 

de kinderen meedraaien in een bestaande groep passend qua leeftijd en niveau. Zeker bij de kleuren 

rood en oranje zal dit snel kunnen, vanaf groen wordt gekeken wat  mogelijk is. Bij voldoende 

aanmeldingen kunnen ook nieuwe maak kennis met tennis-groepen gestart worden. Dit allemaal met 

het doel om na de kennismakingslessen (zo veel mogelijk) in de bestaande groep door te gaan. De 

cursus kan op ieder gewenst moment gestart worden. 

 

+-Training 
De +-Training is een cluboverstijgende training, spelers van verschillende verenigingen kunnen 

hieraan deelnemen. Kinderen die enthousiast zijn en vaker per week willen trainen, kunnen zich 

hiervoor inschrijven. Het is alleen mogelijk deel te nemen aan deze training als je daarnaast ook een 

club- of privétraining volgt*. Het doel is om met andere kinderen van andere verenigingen te trainen, 

met kinderen die gelijkgestemd zijn en ook wat extra tijd in tennis willen steken. Hierdoor wordt 

samen nog meer plezier beleefd aan de sport en het bewegen.  

 

De training duurt tussen 75 en 180 minuten, afhankelijk van de doelgroep. De training bestaat uit 

een bewegingsvaardigheidsdeel en een tennisdeel. Tijdens de bewegingsvaardigheidstraining wordt 

onder andere gewerkt aan het verbeteren en ontwikkelen van coördinatie, lenigheid, 

uithoudingsvermogen, kracht, snelheid, het vermogen om deze zaken te koppelen. Tijdens het 

tennisdeel zullen technische, tactische en mentale aspecten van de sport getraind worden.  

 

Opzet +-trainingen per doelgroep: 

Rood:  75 minuten training – ca. 30 minuten bewegingsvaardigheden, 45 minuten tennis 

Oranje: 90 minuten training – ca. 30 minuten bewegingsvaardigheden, 60 minuten tennis 

Groen: 120 minuten training – ca. 45 minuten bewegingsvaardigheden, 75 minuten tennis 

 

*Bij selectie voor instroomtraining van de KNLTB dan mag deelgenomen worden aan de +-training 

zonder club- of privétraining te volgen. 
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Activiteiten 
 

Naast de verschillende trainingsvormen die wij aanbieden organiseren we ook een aantal 

activiteiten. Het gaat hier alleen om de activiteiten die vanuit de tennisschool georganiseerd worden. 

De jeugdcommissies van de verschillende clubs hebben hun eigen jaaragenda met activiteiten, hierbij 

kunnen wij als trainers uiteraard ondersteunen. In dit hoofdstuk spreken we alleen over activiteiten 

die wij als tennisschool organiseren. Het gaat hierbij om cluboverstijgende activiteiten.  

 

• Jeugd tenniskamp 

 

• Open Jeugd Toernooi Ad Astra (herfstvakantie) 

 

• Junioren Tour Toernooi Ad Astra 
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Stappenplan rood – oranje – groen 
 

In de opleiding gaat het niet om hoe snel bepaalde stappen doorlopen worden, maar dat de juiste 

stappen doorlopen worden. Hieronder geven we een globaal beeld van de vaardigheden die de 

kinderen onder de knie moeten hebben voordat ze een volgende stap zetten. Hiervoor gebruiken wij 

de Tenniskids-taakkaarten.  

 

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en op zijn eigen snelheid. Daar willen we op inspelen. 

Binnen onze tennisschool is voor iedereen een plek. In de jonge jaren van de spelers willen we ervoor 

zorgen dat ze met veel plezier op de baan staan, tegelijkertijd leren ze steeds nieuwe vaardigheden. 

De natuurlijke behoefte van kinderen om te leren en te ontdekken willen wij optimaal benutten.  

 

In de rode lessen zullen willen wij het FUNdament leggen. Daarom willen we deze fase niet te snel 

voorbij laten gaan. De ervaring leert dat in de praktijk de kleuren als een goede motivatie werken om 

te ontwikkelen, maar de valkuil is dat er te snel doorgegaan wordt. Er is vaak nog veel te leren in een 

bepaalde fase, zolang de kinderen maar voldoende uitgedaagd worden. Een voorbeeld hiervan is het 

filmpje van Tennis Australia. Te zien is dat door aangepast materiaal te gebruiken voor de kinderen 

het tempo en de bewegingen over de baan al hetzelfde zijn als bij volwassenen.  

 

Het is lastig om te zeggen hoe lang een kind in een bepaalde groep of fase zit, omdat dit afhankelijk is 

van verschillende factoren. Denk hierbij aan hoeveel uur in de week het kind sport (tennis of een 

andere sport), oefening in de vrije tijd, natuurlijke aanleg, enzovoorts. Een globale indeling is: 

 

Tenniskids Blauw:  10 weken (hoeft niet aaneengesloten) 

Tenniskids Rood:  2 jaar 

Tenniskids Oranje: 1 tot 2 jaar 

Tenniskids Groen: 1 tot 2 jaar 

 

Voor de inhoudelijke stappen per kleur en stappen binnen de kleur staan op de volgende pagina’s de 

Tenniskids-taakkaarten. Tenniskids Rood is opgebouwd in rood 3, 2 en 1 ,waarbij rood 3 kan worden 

vergeleken met Tenniskids Blauw. Tenniskids Oranje bestaat ook uit de stappen 3, 2 en 1. Oranje 3 is 

alleen bedoeld voor instromers die starten en qua leeftijd, 8+, de leeftijd voor deze fase hebben. 

Tenniskids Groen is opgebouwd in niveau 2 en 1. De taakkaart bedekt hierin beide niveaus. 

  

https://www.facebook.com/watch/?v=958794697489452
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Extra informatie 
 

 

Als er behoefte is aan meer of extra uitleg over tennis en tennisopleidingen kan er gekeken worden 

op verschillende informerende websites.  

 

Tenniskids 

Algemene informatie over (jeugd)tennis 

• https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/jeugd/tenniskids/ 

• https://www.knltb.nl/ 

 

Opleidingsplan KNLTB 

Meerjarenopleidingsplan en de presentatie 5 steps to the top 

• https://toptennis.tennis.nl/media/4oqbkluu/knltb-mot-magazine.pdf 

• https://toptennis.tennis.nl/media/nabdssoo/toptennisplan-5-steps-to-the-top.pdf 

 

Leesboek 

Voor kinderen vanaf 10 jaar die ook graag lezen, of kinderen die gek zijn van tennis en niet zo’n fan 

zijn van lezen: Breekpunt van Rick Meijer is een aanrader. Een avontuurlijk boek waarin tennis een 

grote rol speelt. 

https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/jeugd/tenniskids/
https://www.knltb.nl/
https://toptennis.tennis.nl/media/4oqbkluu/knltb-mot-magazine.pdf
https://toptennis.tennis.nl/media/nabdssoo/toptennisplan-5-steps-to-the-top.pdf

