Jeugdtennis
op

een compleet programma

“Thuis”
op de club
Kinderen moeten plezier hebben in tennis.
“De Oude Eik” is een veilige en aangename plek waar kinderen
nieuwe en oude vriendjes en vriendinnetjes ontmoeten. Een
ideale plek waar kinderen de tennissport kunnen beoefenen.
Op de club willen we alle kinderen de kans geven zich naar hun
volle potentie te ontwikkelen. Niet alleen als tennisser, maar ook
als mens. Als ouder heb je daar natuurlijk de meeste invloed op,
maar we kunnen ons voorstellen dat je niet direct weet wat er bij
komt kijken om een goede tennisouder te zijn. In tegenstelling
tot de trainers, die een opleiding hebben gevolgd om hun baan
uit te oefenen en jaren ervaring hebben, moeten ouders het
allemaal zelf uitvinden.
Dat tennis op de club meer is dan alleen maar een uurtje
tennistraining in de week zal tijdens het lezen van dit boekje
duidelijk worden. We hopen dat de informatie in dit boekje
antwoord geeft op je vele vragen en je kan helpen je kind
maximaal te laten ontwikkelen.
Het Oude Eik team

Belangrijke gegevens
Tennispark “De Oude Eik” !
Ammonslaantje 37, 2241BR Wassenaar, 070-5110464
www.tennisparkdeoudeeik.nl

Parkeigenaren
Sandra & Johan Kraall
070-5110464, info@tennisparkdeoudeeik.nl
Trainers
!
Arthur Honer, 06-25525768, arthurhoner@mac.com
Bram van Rossum, 06-18560710, bram.v.rossum@gmail.com
Mark Kathmann, 06-31381734, mark_kathmann@hotmail.com
Johan Kraall, 06-27092221, info@tennisparkdeoudeeik.nl
Ron van de Weerd, 06-41421969, ronnyvandeweerd@hotmail.com
Laurent Tavernier, 06-10492180, laurentliz@outlook.com
Tennisclub “De Oude Eik”
Voorzitter / Competitie senioren
Sonja Miljoen, 06-21177977, voorzitter@deoudeeik.nl
Competitie jeugd
Rood/Oranje/Groen: Arthur Honer, 06-25525768
Junioren 10 t/m 14, 11 t/m 17
Harald van Hilten, 06-42502619
Ledenadministratie
Paula Hoek, 06-14407590, oudeeik@live.nl
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Training

Training
Op het tennispark zijn 6 trainers actief. Zonder enige hoogmoed
kunnen we constateren dat dit team tot de beste in de regio
behoord met een ruime ervaring in het lesgeven van 4 tot 80 jarige
leerlingen.
Doordat de trainers een brede interesse in de sport hebben en de
standaard trainingsopleiding A+B van de KNLTB niet voldoende
vinden volgen zij met regelmaat extra opleidingen om de kennis te
vergroten. Denk aan:
Tenniskids 1, 2 en 3
Rolstoeltennis A+B
Tennisconditietraining
Mentale vaardigheden + verdiepingscursus
Management
Voetenwerk
Sportverzorging & massage
Fitnesstraining A+B+C
Speltype specifieke tennistraining
Perceptueel motorisch leren
Sportmedisch tennissymposium
Lesgeven aan pubers: lekker boeien(d)
Visie op techniek
Biomechanica
Communicatie- en Coachingsvaardigheden
Talentontwikkeling: technisch presteren 1.0 + 2.0
Padel
Multi Skillz 1.0 + 2.0
Senior-Plus Tennis
Tennis Fit
Diverse Vereniging van NederlandseTennisleraren seminars
In de komende maanden zal het team in België een Multi Skillz
Academy Coach Training volgen en zullen wij als enige in
Wassenaar en als een van de eersten in Nederland een Multi Skillz
Academy opstarten! Hierover meer verderop in dit boekje.

Alle neuzen staan dezelfde kant, er is veel onderling overleg en er
wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk niveau. Dat wil echter
niet zeggen dat alle trainers op exact dezelfde manier lesgeven. Er
wordt hetzelfde over het spelletje gedacht en de manier waarop dit
kan worden bijgebracht, maar iedere trainer heeft elk zijn “eigenaardigheden”.
Bij ieder kun je goed leren tennissen, de vraag is alleen:
-Hoe wil je het leren?
-Wat past bij jou?
-Welke manier van lesgeven ligt jou het meest?
In principe komt iedereen naar de training om iets te leren en plezier
te hebben. Plezier is niet voor iedereen hetzelfde. Voor de één kan
dat betekenen dat er een flinke workout is, de ander is graag vooral
samen met vriend(innen) en sommigen genieten van het spelen van
spelvormen met punten.
Kortom: Tennis kan op vele manieren beleeft worden om ieder in zijn
behoefte te voorzien!
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Vormen van training
Ten aanzien van de “klassieke” tennistraining is er de laatste jaren enorm veel veranderd. Waar je vroeger nog met een zwaar racket en harde
ballen aan het ploeteren was om na heel veel training eindelijk “het spelletje” te gaan spelen, is het tegenwoordig voor velen vrijwel meteen
mogelijk om naast de training mee te doen aan leuke wedstrijdjes.
Vanaf 4 jaar kunnen de kinderen al terecht om kennis te maken met het spelletje. Het speciaal voor kinderen t/m 12 jaar ontwikkelde Tenniskids
programma zorgt ervoor dat er met aangepaste ballen en veldgrootte een situatie wordt gecreëerd dat aansluit bij de belevingswereld van de
kinderen en de wijze waarop zij leren en zich ontwikkelen. De leraren op de Oude Eik horen bij de ‘early adaptors’ en werken al meer dan 10
jaar met het Tenniskids programma.
In een apart hoofdstuk zal het Tenniskids programma worden uitgelegd.
Zoals in de tabel hieronder op de volgende pagina is af te lezen, is het mogelijk om één op één te trainen met de leraar tot het trainen met een
groep van 10 personen. Het aantal trainingen is afhankelijk van het seizoen. In de zomer worden er 20 trainingen gegeven en ‘s winters 18. De
jongere, eerste jaars jeugd t/m 8 jaar zal in combinatie met het starterspakket 15 trainingen hebben.
Natuurlijk zal de progressie sneller gaan naarmate de groep kleiner is en zal het sociale aspect belangrijker worden naarmate de groep groter
is.
Het voordeel van een groepstraining is dat er meer op dubbelspel situaties getraind kan worden waarbij de grootte van de groep natuurlijk
bepaald wat de intensiteit zal zijn.
Het voordeel van privétraining is dat er dieper in de techniek kan worden gedoken en een puur persoonlijke aanpak kan worden aangeboden.
Zo kan ieder naar behoefte een goede trainingsvorm kiezen, waarbij ook vaak combinaties mogelijk zijn:
Vaak wordt er privetraining genomen in aanvulling op de groepstraining. Een andere combinatie waarvan veel gebruik gemaakt wordt is een
groepstraining met max.4 personen met een groepstraining van max. 8 personen.

Voorbeeld
Zomertraining 2019

20 lessen van 50 min.

1 leerling

€ 1000

20 lessen van 25 min.

1 leerling

€ 500

20 lessen van 50 min.

2 leerlingen

€ 500 (75 min. €750)

20 lessen van 50 min.

3 leerlingen

€ 347 (75 min. €520)

20 lessen van 50 min.

4 leerlingen

€260 (75 min. €390)

20 lessen van 50 min.

5 leerlingen

€208 (75 min. €312)

20 lessen van 50 min.

6 leerlingen

€173 (75 min. €259)

20 lessen van 50 min.

7 leerlingen

€149 (75 min. €223)

20 lessen van 50 min.

8 leerlingen

€130 (75 min.€195)

20 lessen van 50 min.

10 leerlingen

€78 (voor beginners)
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Lesreglement

Iedereen die lessen wilt volgen moet in het bezit zijn van een baanhuurkaart van tennispark De Oude Eik. Dit geldt voor zowel de groepslessen,
de selectietrainingen als de privélessen. Een baanhuurkaart moet je zelf regelen. De leraren kunnen je hierbij adviseren. Meer informatie betreffende baanhuurkaarten/abonnementen vindt je terug op de website onder het kopje abonnementen.
Een lesuur duurt 50 minuten en een half lesuur 25 minuten. In de winter worden de eerste drie regenlessen (vorst/sneeuw) door de leraar ingehaald. Elke regenles daarna is op kosten van de klant. Bij afwezigheid van de klant wordt de les doorberekend. Groepslessen gaan, bij afzegging van een gedeelte van de groep, altijd door. De afzeggers hebben geen recht op inhalen en/of vergoeding van de betreﬀende les. Bij afwezigheid van de leraar wordt de les ingehaald. Ruilen van lestijd met andere leerlingen is niet toegestaan. De inhaallessen worden aangeboden
in de weken aansluitend op de laatste reguliere lesweek. Geplande inhaallessen worden bij slecht weer niet nogmaals ingehaald. Het volgen
van een les geschiedt op eigen risico. De leraren zijn niet aansprakelijk voor ongevallen. Teruggave van lesgeld vindt alleen plaats wanneer iemand jouw plaats kan innemen.
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Abonnementen
jeugd / gezin
Het tennisjaar start op 25 maart 2019 en eindigt op 23 maart 2020.
Het park is doordeweeks open van 09.00 tot 22.00 uur. In het weekend
sluit het park om 18.00 (in het weekend gaat de verlichting niet aan).
Dit geldt ook voor 2e paasdag, 2e Pinksterdag en Hemelvaartsdag.
Tijdens een aantal evenementen in het jaar is vrijspelen niet mogelijk,
U ontvangt hierover tijdig een email.
Van 24 december 2018 t/m 1 januari 2019 zal het park gesloten zijn.
Restitutie van het betaalde abonnement is nooit mogelijk.

Zomer abonnement
Voor het zomerseizoen kunt U kiezen uit de volgende baanhuurkaarten:
• Baanhuurkaart C junioren t/m 17 jaar zomer compleet € 235, –
Recht van spelen de gehele week.
• Baanhuurkaart D junioren t/m 17 jaar zomer middag € 160, –
Recht van spelen maandag t/m vrijdag van 13.00 uur tot 17.30 uur.

Zomer abonnement

Starters – pakket C € 235, –
(tenniskids t/m 8 jaar)

Starters – pakket D € 160, –
(tenniskids t/m 8 jaar)

Deze speciale aanbieding is alleen geldig voor kinderen t/m 8 jaar die
voor het eerst op “De Oude Eik” lid worden. Er wordt lesgegeven volgens de tenniskids methode. Op een speelse wijze ontwikkelen de kinderen allerlei coördinatieve vaardigheden. Er wordt enorm veel voor
de “kids”georganiseerd. Zo worden er onder meer onderling wedstrijdjes gespeeld, is er een tenniskamp en is er de mogelijkheid om aan
het eind van het zomerseizoen mee te doen aan de competitie. Voor
meer informatie kunt U de tenniskids presentatie op de website bekijken.
Inhoud starterspakket C

Ook deze speciale aanbieding is alleen geldig voor kinderen t/m 8 jaar
die voor het eerst op “De Oude Eik” lid worden. Er wordt lesgegeven
volgens de tenniskids methode. Op een speelse wijze ontwikkelen de
kinderen allerlei coördinatieve vaardigheden. Er wordt enorm veel voor
de “kids”georganiseerd. Zo worden er onder meer onderling wedstrijdjes gespeeld, is er een jeugddag en is er de mogelijkheid om aan het
eind van het zomerseizoen mee te doen aan de competitie. Voor meer
informatie kunt U de tenniskids presentatie op de website bekijken.

1 x baanhuurkaart C ( gehele week), kosten €235,Gratis tennisracket, kosten €0,00,-, normaal €25,Gratis winterlidmaatschap G, kosten €0,00 ,normaal €135,-

1 x baanhuurkaart D (door de weekse middagen), kosten €160,Gratis tennisracket, kosten €0,00 ,normaal €25,Gratis winterlidmaatschap G, kosten €0,00, normaal €135,-

Totale prijs:
kosten €235,- Totale korting €160,-

Zomer abonnement

Inhoud starterspakket D

Lesreglement

Totale prijs:
kosten €160,- Totale korting €160,8

Zomer abonnement
Naast deze aanbiedingen kunt U apart aangeven welke lesvorm gevolgd wordt. Voor meer informatie bezoek dan de sectie tennislessen.
Ouders van “starters pakket kids” krijgen het eerste jaar een korting van €90,- als zij ook een baanhuurkaart nemen. Per “starters pakket kid”
krijgt één van de ouders deze korting.
Peildatum leeftijd is 25 maart 2019. Kinderen die op deze datum 17 jaar of jonger zijn kunnen gebruik maken van een junior kaart. Kinderen die
op deze datum 8 jaar of jonger zijn en voor het eerst lid worden kunnen gebruik maken van het starterspakket.

Zomer abonnement

Winter abonnement
Voor de winterperiode hebben wij één baanhuurkaart beschikbaar:
• Baanhuurkaart compleet winter €135, –
Recht van spelen de gehele week.

Naast deze aanbiedingen kunt U apart aangeven welke lesvorm gevol
sen.
Ouders van “starters pakket kids” krijgen het eerste jaar een korting van €
krijgt één van de ouders deze korting.
Peildatum leeftijd is 25 maart 2019. Kinderen die op deze datum 17 jaar of
op deze datum 8 jaar of jonger zijn en voor het eerst lid worden kunnen ge

Jaar abonnement
In alle jaar – baanhuurkaarten is een korting van €30,- verwerkt. U kunt kiezen uit de volgende kaarten:
•
•
•
•
•
•
•

Baanhuurkaart J junioren t/m 17 jaar € 340, –
Zomer: recht van spelen de gehele week.
Winter: recht van spelen de gehele week.
Baanhuurkaart K junioren t/m 17 jaar € 265, –
Zomer: recht van spelen maandag t/m vrijdag van 13.00 uur tot 17.30 uur
Winter: recht van spelen de gehele week.
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Familie abonnement
Familiepakket, minimaal €240,- en maximaal €400,- extra korting
Het familiepakket is voor gezinnen die met 4 of meer gezinsleden op De Oude Eik tennissen en moet samengesteld worden uit een combinatie
van de baanhuurkaarten H en J die hierboven staan. In deze kaarten zit al standaard €30,- korting per kaart verwerkt, de familie korting komt
hier nog eens boven op. Zo kunnen er bijvoorbeeld drie kaarten J (kinderen) gecombineerd worden met 1 kaart H (ouder) of kunnen er 2 kaarten
H (beide ouders) gecombineerd worden met 2 kaarten J (kinderen).
Er kan niet gecombineerd worden met neefjes/nichtjes/ooms en tantes etc of met andere baanhuurkaarten/starterspakketten en aanverwante
kortingen.
De volgende kortingen zijn van toepassing:
Bij 4 leden: €240,- korting
Bij 5 leden: €355,- korting
Bij 6 leden: €400,- korting

Inschrijven en betaling
U kunt zich inschrijven door op het park langs te komen voor een formulier en informatie. Wij willen graag iedereen die een baanhuurkaart aanschaft persoonlijk ontmoeten. Bij de eerste ontmoeting kunnen wij dan gelijk een korte uitleg geven over het park en de faciliteiten die er geboden
worden. De betaling vindt tegelijk met de inschrijving plaats. U betaald middels een eenmalige machtiging.

Bankgegevens:
Tennispark De Oude Eik ING rekeningnummer NL41INGB0001942774
Let op: Bovenstaand rekening nummer is alleen voor de betaling van de baanhuurkaarten. Lesgeld moet direct aan de leraren betaald worden.
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Tenniskids

Tenniskids opbouw: Blauw

Hoe is Tenniskids opgebouwd?
De kleuren blauw, rood, oranje en groen vormen de basis van de opbouw van Tenniskids. Deze kleuren staan symbool voor de verschillende fasen die de
kinderen doormaken.
Speciaal voor de jongste jeugd is er Tenniskids Blauw. In deze eerste fase maken kinderen van 4 tot 6 jaar kennis met het tennisspel en de tennisclub, waarbij
plezier centraal staat. Met verschillende eenvoudige en speelse oefeningen ontwikkelen de kinderen hun eerste bal- en racketvaardigheden. De oefeningen,
zoals tik- en balspelletjes met en zonder racket, zijn volledig afgestemd op de leeftijd van het kind.
Op de Oude Eik hebben we al veel kids van deze leeftijd kennis mogen laten maken met het spelletje tennis.
Omdat wij geloven in een brede ontwikkeling van bewegen hebben wij het MultiSkillz programma omarmt en is De Oude Eik een MultiSkillz Academy met
trainers die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Een uitgebreide uitleg is te vinden in het volgend hoofdstuk.
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Tenniskidsfilosofie
opbouw: Rood,
Tenniskids

Oranje

Door te werken met het Tenniskids programma bieden de trainingen op de club een gevarieerd tennisaanbod dat aansluit bij de belevingswereld
van
de kinderen en de wijze waarop
zij leren en zich ontwikkelen. Bovendien zorgt het voor uitdaging en succesbeleving.
ROOD
Als kinderen motorisch, psychisch en fysiek klaar zijn om dingen te leren
worden de juiste impulsen gegeven.
Kinderen die voor het eerst gaan tennissen en gelijk beginnen op een
groot veld verliezen snel hun interesse. De rally´s zijn kort, de ballen
stuiteren
over hun
hoofd
en ze
zijn het kennis
langste met
bezig
met
ballen rapen.
In deze eerste
fase
maken
kinderen
het
tennisspel.
Ze starten met het ontwikkelen van basisvaardigheden op het gebied van
bewegen en coördinatie. De kids zijn 4-8 jaar oud. Ze maken kennis met
leuke activiteiten en spelen kleine wedstrijden. Er wordt gespeeld met een
grote bal op een minibaan (6x12 m.). Het racket is tussen de 43 en 56 cm.

Daarom is Tenniskids zo belangrijk!
Een
stimulerend Tenniskidsprogramma dat
speciaal
is ontworpen voor kinderen zal de mogelijkheid bieden tennis op een ´toffe´ manier te leren, tennis is namelijk fun!

Kinderen leren op een natuurlijke manier. Ze zijn nieuwsgierig, creatief
enORANJE
fantasierijk. Daarbij spelen ontdekken en verwonderen een
belangrijke rol.
In de tweede fase van Tenniskids wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling.
Uit onderzoek blijkt dat vaardigheden als rennen, springen, balanceren,
De kids (7-8-9
jaar)
nieuwe
en technieken
die hen
helpen om
coördinatie,
gooien
enleren
vangen
heelslagen
belangrijk
zijn om tot een
optimale
uiteindelijke te kunnen
spelen
op een grote
baan.alEr
wordt
gespeeld opaan
een
sportontwikkeling
te komen.
Bij Tenniskids
komen
deze
vaardigheden
driekwartbaan
(een
volledigeenbaan
die in devan
lengte
is ingekort totfases
18 meter).
bod.
De gebruikte
materialen
de opbouw
de verschillende
Er wordt
metworden
een baluitgenodigd
die geschiktenisgeprikkeld
voor het spelen
opteeen driemaken
dat gespeeld
de kinderen
zichzelf
kwartbaan tot
(zachter
en sporters.
lichter dan een normale tennisbal). Het racket is tusontwikkelen
allround
sen deTenniskids
56 en 63,5wordt
cm. De
wedstrijden
worden
steeds
langer. Dit
Binnen
gebruik
gemaakt
van een
stappenplan.
stappenplan helpt om de juiste zaken op het juiste moment aan te bieden.
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Tenniskids opbouw: Groen
Dit is de laatste fase in de voorbereiding op ‘hele baan’ tennis.
De kinderen zijn 8-10 jaar en ouder. Kinderen op deze leeftijd zijn groter en in staat om de
hele baan te bestrijken. Technieken, tactieken en atletisch vaardigheden worden verder ontwikkeld.
Er wordt gespeeld met een langzame bal die geschikt is voor tennis op een hele baan en met een racket dat tussen de 63,5 en 68 cm lang is.
Het spelen van wedstrijden wordt steeds belangrijker.

Groen

Naarmate de kinderen ouder worden zullen ze zich vaak duidelijker gaan ontwikkelen als een recreatieve speler of meer als een wedstrijdspeler.
De één zal naast de training af en toe vrij spelen met vrienden / vriendinnen / vader / moeder / broer of zus. De ander zal vooral bezig zijn om niveau
verhogend te trainen en zich te meten met anderen in open toernooien.
Op “De Oude Eik” is het allemaal mogelijk. Door veel verschillende vormen van training aan te bieden en het organiseren van (onderlinge) competities,
toernooien en gezellige dagen waarbij vooral de gezelligheid en het plezier belangrijk is kan een ieder weer elk seizoen zijn eigen pakket samenstellen.
In de agenda kunnen alle activiteiten worden teruggevonden. Niet alleen op datum, maar ook met alle relevante informatie zoals wie er mee kan doen, de
organisatie en de kosten.
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Zoals al eerder aangegeven geloven wij in een brede opleiding van bewegen. Dat is precies wat het Multi Skillz programma biedt, een perfecte
aanvulling op de tennistraining!
Het zijn energieke sportsessies vol plezier en samenspel. Een “all in one” sportformule.
Je kind:
-Ontwikkelt vaardigheden voor elke sport via leuke oefeningen
-Leert door met anderen te bewegen in uitdagende spelvormen
-Ontplooit zijn/haar talenten in een kindvriendelijke omgeving
-Groeit door professionele begeleiding met individuele aandacht
-Beweegt in de richting van een gezonde levensstijl en zo veel meer!

Multi SkillZ, want bewegen is winnen!
Een unieke methode die kinderen de kans geeft hun motorische vaardigheden te ontwikkelen.
Multi SkillZ is dé manier bij uitstek om te "leren bewegen, leren sporten":
1

De basis en aanvulling voor elke sport

2
3
4
5
6

Oog voor de totaalontwikkeling van kinderen
Via samen bewegen motorisch, sociaal en cognitief ontwikkelen
Iedereen doet mee, niemand staat aan de zijlijn
Uitnodigende oefeningen en uitdagende spelvormen
Kinderen winnen aan zelfvertrouwen en ontdekken hun talenten

Dit sportondersteunend concept creëert een mooie basis om te starten of is de perfecte aanvulling op je favoriete sport.
Spelenderwijs motorisch ontwikkelen en vaardigheden voor het leven meegeven: samenwerken, respect, fair play, zelfvertrouwen,...
Op een ongedwongen en speelse manier t onder leiding van professionele Multi SkillZ Coaches.
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Oefeningen ter verbetering van:
-Fitness
-Skills
-Functie
-Snelheid

17

18

Binnenkort zullen we onze aanbiedingen presenteren. Volg de site!
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SKILLY SKILLZ
Hé Kanjer,
geef het beste van jezelf!

Doe als Skilly en ga er voor!
Skilly helpt zichzelf. Skilly doet volgende dingen:
✓ Ik doe mee en maak plezier.
✓ Ik durf uitdagingen aanpakken.
✓ Ik ben alert en richt mijn aandacht.
✓ Ik help anderen en zij helpen mij.
✓ Ik respecteer afspraken, anderen en coaches.

Wat kunnen mama en papa doen?

Geef je kind de best mogelijke beleving.
Als ouder ga je er ook voor. Wat kan je doen?
✓ Zorg je dat je kind het lesproces meemaakt van begin tot einde.
✓ Vertrouw in het kunnen van je kind en laat het groeien op eigen tempo.
✓ Toon interesse in de beleving en ervaringen van je kind. Vraag er naar,
luister, laat je kind vertellen en tonen wat het geleerd heeft.
✓ Informeer je via de website en communicatie om veel van je vragen
beantwoord te zien. Spreek de verantwoordelijke aan bij vragen.
✓ Laat de coach een held zijn voor je kind.

www.multiskillz.com
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Evenementen
Een enorm belangrijk onderdeel van het tennissen op
de Oude Eik bestaat uit de betrokkenheid. Om dit voor elkaar
te krijgen wordt er heel veel georganiseerd.
Zodra de nieuwe leden zich hebben aangemeld zijn er vrijwel
meteen al activiteiten waar ze aan mee kunnen doen.

Evenementen: Onderlinge competities
Om op een laagdrempelige manier wedstrijden te kunnen spelen organiseren we onze eigen onderlinge competities voor de jeugd . De indeling
wordt gemaakt op basis van niveau zodat ook beginners hieraan mee kunnen doen. Buiten de training en vrijspelen om is het spelen van
wedstrijden een moment waarop het kind enorm veel leert. Je ziet de kids per week beter worden! Ook een groot voordeel van deze opzet is dat
de acht speelmomenten per seizoen allen op het eigen park zijn en niet langer dan 2 uur in beslag nemen.
In het zomerseizoen wordt er gespeeld in Rood (Vliegercompetitie), Oranje (Sterrencompetitie) en Groen en Geel (Kanjercompetitie) en er zijn 4
speelmomenten voor de grote vakantie en 4 na de grote vakantie. De finales worden gespeeld tijdens de Masters oftewel de
clubkampioenschappen.
In het winterseizoen heet de competitie de Sneeuwballencompetitie en zijn er 4 speelmomenten vóór de kerstvakantie en 4 na de kerstvakantie.
De laatste speeldag wordt altijd gezellig afgesloten met een hapje en een drankje en natuurlijk de prijsuitreiking!
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Evenementen: Onderlinge competities
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Evenementen: KNLTB competitie
De tennisbond organiseerd gedurende het gehele jaar diverse competities voor de jeugd. Zo hebben we in het voorjaar maar liefst 11 jeugdteams
op de zondag! Het verschil met de ondelinge competitie is dat je in een team speelt tegen andere clubs uit de regio en thuis- en uitwedstrijden
speelt.
World Tour: Rode en Oranje competitie
Klik voor info https://www.centrecourt.nl/themas/tenniskids/informatie/rode-competitie/
https://www.centrecourt.nl/themas/tenniskids/informatie/oranje-competitie/
Groene competitie
Klik voor info https://www.centrecourt.nl/themas/tenniskids/informatie/groene-competitie/
Jeugdcompetitie 10 t/m 14 en 11 t/m 17 jaar
De trainers selecteren en nodigen de kinderen persoonlijk uit om hieraan deel te nemen. Aan het einde natuurlijk een gezamenlijke afsluiting met
een hapje, drankje en huldiging van de kampioenen!
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Evenementen: Familietoernooi
Een absoluut hoogtepunt van het jaar is het familietoernooi op 1e pinksterdag. De Oude Eik is een echt familiepark en op deze dag kan elk
familielid van jong tot oud met elkaar aan alle activiteiten meedoen. Uit alle windstreken en zelfs uit het buitenland wordt familie ingevlogen om
mee te kunnen doen aan dit feestje! Doordat er altijd meer dan 100 inschrijvingen zijn hebben we zelfs 2 sessies, een ochtend- en middagsessie.
Een indruk:
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De winnaars van
2018!
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Evenementen: Wassenaarse Jeugd Kampioenschappen /Lesgeefdag
Eén keer per jaar spelen de beste kinderen van alle tennisclubs
in Wassenaar een toernooi tegen elkaar om uit te maken wie er
het beste is in zijn/haar leeftijdscategorie. De organisatie wordt
elk jaar door een andere club verzorgd en de spelers worden
door de trainers geselecteerd.

Doordat wij gedurende het gehele jaar zoveel activiteiten op het park
hebben komen we eigenlijk tijd tekort om alle weken les te kunnen geven.
Door de grote behoefte aan een door ons georganiseerd tenniskamp
hebben wij daar sinds 2 jaar daar ruimte voor gecreëerd in de laatste
lesweek voor de zomervakantie.
De les die in die week gemist wordt door de leerlingen wordt ingehaald
middels een 3 uur durende clinic tijdens de lesgeefdag. In deze 3 lesuren
worden door alle trainers op alle banen verschillende trainingen gegeven op
het gebied van technische, tactische, fysieke en mentale vaardigheden.
Veel leerlingen zouden deze vorm van training wel elke paar weken willen
28
hebben!

Evenementen: Tenniskamp

Sinds 2017 heeft de Oude Eik zijn eigen tenniskamp en het was meteen al
een doorslaand succes. Na slechts enkele dagen moesten we de
inschrijving al sluiten door de grote belangstelling. Wij willen graag kwaliteit
bieden en zijn er van overtuigd dat een nog groter aantal deelnemers daar
afbreuk al zal doen. Kwaliteit boven kwantiteit!
Behalve dat er veel tijd op de baan wordt doorgebracht zijn er veel
activiteiten buiten het park. Op de volgende pagina een indruk van de vele
activiteiten.
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Hoofdstuk 6

Ouders

De ouders van tenniskids zijn een belangrijk onderdeel van de omgeving
waarin kinderen zich sportief ontwikkelen en spelen een belangrijke rol bij
het plezier dat kinderen in tennis beleven. Ook kunnen zij op een prettige
manier een bijdrage leveren bij de ontwikkeling van de vaardigheden die
kids moeten ontwikkelen op het gebied van sport. Denk hierbij aan zaken
zoals omgaan met winst en verlies, doorzettingsvermogen maar ook aan
het helpen van het kind bij het oefenen van technische vaardigheden en
dergelijke.

Wat kun je als ouders doen?
Ouders kunnen hun kinderen helpen in de sportontwikkeling.
Belangrijk is dat kinderen plezier hebben in tennis. Laat daarom uw kinderen bij het vrijtennissen in de juiste fase met de juiste ballen en een
geschikt racket spelen. Op die manier is het kind het best in staat de geleerde vaardigheden toe te passen en nieuwe vaardigheden zich eigen te
maken. Op het park zijn rackets en ballen te koop voor alle stages. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de tonnen met oude stage ballen.
Ga af en toe met uw kind tennissen en wees positief over de verrichtingen van het kind. Bedenk wel dat je de ouder bent en niet de trainer; ga de
baan op en maak samen plezier en oefen de dingen die je kind tijdens de les heeft geleerd, zolang je maar niet gaat lesgeven. Je kind wil jou als
ouder, niet als trainer!
-Stimuleer de deelname aan clubactiviteiten. Deze zijn leuk en leerzaam.
-Leer de regels en de puntentelling van de fase waarin het kind zit..
-Leer het kind zich sportief te gedragen en respect te hebben voor de tegenstander. Dus waardering tonen voor mooie punten van de tegenstander.
-Op schoolpleinen, tegen muren, in de tuin of op de oprit, overal kun je tennissen. Stimuleer kinderen ook op straat te tennissen want dit zijn ideale
omstandigheden om te leren tennissen.
Het leerproces begrijpen.
Onthoud dat het geen wedstrijd is waarbij je kind zo snel mogelijk door de fasen heen moet vliegen. Je kunt leren tennissen vergelijken met het
bouwen van een huis. Je moet de vaardigheden in de juiste volgorde ontwikkelen. Als je naar de volgende fase doorgaat zonder dat je alle
vaardigheden van die fase volledig hebt ontwikkeld, is het net alsof je de muren van een huis probeert te metselen terwijl de fundering er nog niet
ligt. Als je je te snel door één onderdeel van het proces haast, wordt het lastiger de volgende reeks vaardigheden te ontwikkelen. Dat is het punt
waarop kinderen gefrustreerd raken en hun zelfvertrouwen verliezen. Ze zouden zelfs kunnen besluiten er helemaal mee te stoppen! De
verschillende fasen bieden een vijfjarig ontwikkelingsplan voor kinderen van vijf jaar en ouder, waarin de spelers alle vaardigheden leren die ze nodig
hebben om in de toekomst succesvol te tennissen. Er is geen kortere weg .
Kinderen ontwikkelen zich elk in hun eigen tempo en niets wijst erop dat kinderen die op het vlak van vaardigheden op hun leeftijdsgenoten voor
liggen in een later stadium niet worden bijgehaald door andere spelers.
Het leerproces kan heel frustrerend zijn. Vaak worstelen kinderen een paar weken met een bepaalde vaardigheid en dan hebben ze die plotseling
onder de knie. Het tegenovergestelde gebeurt ook: soms hebben ze een vaardigheid meteen door en gaan ze snel verder met een veel moeilijkere
vaardigheid. Er zijn vele factoren die van invloed zijn op het leertempo en sommige daarvan kun je niet goed controleren of beïnvloeden. Als
volwassenen vergeten we wel eens hoe moeilijk het is om iets nieuws te leren; in ons dagelijks leven houden we ons meestal bezig met ons werk,
waar we dingen doen waar we doorgaans al goed in zijn. Wees geduldig. Zolang je kind vooruitgaat en plezier beleeft, is het beste wat je kunt doen
je positief opstellen en je kind aanmoedigen.
35

Wat kun je als ouders doen?
Aanwezigheid
Doel van de les is natuurlijk dat er iets geleerd wordt, maar het is ook heel belangrijk dat je kind een goede band opbouwt met de trainer. Kijk vanaf
een afstand toe en betreed de baan alleen als de trainer je dat expliciet vraagt.
Als het op tennis aankomt, dien je je te realiseren dat je de trainer betaalt om je kind les te geven; de trainer is de deskundige en daar moet je
vertrouwen in hebben. Vragen stellen kan natuurlijk altijd, maar het is niet de bedoeling dat je je met de les bemoeit. Trainers merken vaak dat
kinderen zich heel anders gedragen als de ouders in de buurt zijn, dus hoewel het goed is een les bij te wonen om je kinderen te laten zien dat je er
voor ze bent, is het beter dat je niet elke les bijwoont. Zodra je kind zich prettig voelt bij de trainer en op de vereniging, zou je niet meer dan 75%
van de lessen moeten bijwonen.
Als je kind wedstrijden gaat spelen
Competitie ligt aan de basis van elke sport. Als tenniskids niet op de een of andere manier wedstrijden spelen dan spelen ze geen tennis, maar
volgen ze alleen maar les. De toewijding van kinderen hangt er op de lange termijn van af of ze het spel ook daadwerkelijk spelen. Wedstrijden
spelen is dus een belangrijk onderdeel van het proces.
Hierboven hebben is beschreven wat je als ouder moet weten als je kind op tennisles gaat. Als je kind wedstrijden gaat spelen, kom je voor heel
andere uitdagingen te staan, zoals:
Wat te doen als je kind een wedstrijd verliest?
Wat te doen als je kind boos wordt en gaat huilen?
Wat te doen als je kind wint?
Hoe zorg je ervoor dat je je kind de juiste boodschap overbrengt over competitie?
De “Grote Overwinning” scheiden van het feit dat er volgende week een andere wedstrijd wacht en misschien is je kind nog maar zeven!
Hoewel we je niet voor elke situatie precies kunnen vertellen hoe je moet reageren, hebben we wel een paar eenvoudige richtlijnen die je kunnen
helpen.
‘Over- en underachievers’
Sommige kinderen zijn van nature competatief. We noemen deze kinderen ‘overachievers’. Vaak begrijpen ze niet waarom ze al dan niet succesvol
zijn; het enige wat ze weten is dat ze hard hun best zullen blijven doen. Er zijn ook kinderen die wat minder zelfverzekerd zijn op het strijdtoneel; ze
hebben de neiging af te haken als ze een ervaring te moeilijk of te uitdagend vinden. Dat zijn de ‘underachievers’. Bij een gebrek aan succes
leggen ze er snel het bijltje bij neer. Misschien herken je hierin enkele eigenschappen van je kind. Besef goed dat kinderen op het vlak van
wedstrijden spelen verschillende behoeften hebben. De ‘underachievers’ hebben doorgaans meer aandacht nodig dan de ‘overachievers’.
36

Wat kun je als ouders doen?
Wedstrijden spelen begrijpen
De meeste kinderen vinden het heerlijk om wedstrijdjes te spelen, zolang het maar om zuivere wedstrijden gaat. Wedstrijden spelen houdt in dat je
de kans hebt om te winnen. Als je geen schijn van kans maakt, is het geen wedstrijd maar een marteling. Als we het over wedstrijden hebben,
moeten we rekening houden met twee zaken: angst en rechtvaardigheid.
Angst: een kind is bang voor wat er gaat gebeuren als de uitkomst niet positief is
Rechtvaardigheid: een kind moet een kans van slagen hebben en zou dus tegen spelers moeten spelen van hetzelfde niveau
Soms heb je maar weinig invloed op hoe rechtvaardig een wedstrijd is, maar als je de wedstrijd waar je kind aan deelneemt met zorgt kiest en
goed luistert naar wat je kind wil, zal je kind eerder het gevoel hebben op het juiste niveau mee te doen.
De angst komt voort uit de verwachting van kinderen over wat er zal gebeuren als ze een wedstrijd verliezen of slecht presteren. Deze angst komt
meestal voort uit de omgeving: als ouders, vrienden en trainers veel waarde hechten aan resultaten of prestaties, kan dat tot angst leiden. Vergeet
niet dat het gaat om hoe een kind de dingen ziet en niet altijd om hoe de dingen in werkelijkheid zijn. Het kan zijn dat een kind zeer
ondersteunende ouders en vrienden heeft, maar toch bang is voor de uitkomst. Het belangrijkste om te onthouden is dat je als ouder zo
ondersteunend mogelijk moet zijn - wat ons naar ons volgende punt brengt.
Ouder zijn en geen trainer
Het is heel belangrijk dat je onthoudt dat je een ouder bent en niet de trainer. Je kind heeft zowel een trainer als een ouder nodig. Bij jou zoekt je
kind liefde, ondersteuning en aanmoediging. Kinderen hebben van hun ouders antwoorden nodig op hun vragen en willen dat hun ouders voor een
rechtvaardige wereld zorgen. Het is dus jouw taak om ondersteunend en rechtvaardig te zijn. Vergeet nooit dat het kind waar je zo van houdt altijd
dezelfde persoon blijft, ongeacht het resultaat van een wedstrijd, en dat zelfs professionele tennissers soms hun dag niet hebben.
Kinderen identificeren zich vaak sterk met het resultaat. Ze begrijpen niet dat de speler aan de andere kant van het net van invloed is op de
uitkomst van de wedstrijd. Als ze de wedstrijd verliezen, denken ze dat dat komt doordat ze iets fout hebben gedaan, en als ze de wedstrijd
winnen, dat ze iets goed hebben gedaan. Dat betekent dat ze moeite hebben om in te zien dat ze best kunnen verliezen, ook al hebben ze goed
gespeeld. Vertel ze niet wat ze verkeerd hebben gedaan en prijs ze voor de dingen de ze goed hebben gedaan. Erken hun inzet, de goede ballen
die ze geslagen hebben, de lange rally’s, hoezeer hun service is verbeterd – kortom: kijk naar de positieve punten. In hun traject als tennisser
maakt die ene dag of ene wedstrijd weinig uit, dus het resultaat is niet zo belangrijk en het zou het laatste moeten zijn wat je met je kind bespreekt.
Gemotiveerd blijven
Als je kind wedstrijden begint te spelen is een van de voornaamste vragen waarmee je zit waarschijnlijk: aan hoeveel wedstrijden mag mijn kind
deelnemen? Dat hangt sterk af van het kind, de leeftijd en de competitiedrang, maar je moet je te allen tijde bedenken dat je kind nog heel jong is.
Het laatste wat je wil is dat je kind aan zoveel evenementen deelneemt, dat de lust om te spelen helemaal verdwijnt. Het is een veelvoorkomend
probleem dat mensen hun motivatie of liefde voor tennis verliezen – ook wel ‘burn-out’ genoemd – en dat probleem kun je voorkomen door tennis
niet de enige activiteit te laten zijn.
-Geef je kind de kans om goed te presteren in een tweede activiteit. Dat kan muziek zijn, een teamsport of een andere activiteit. Zo’n tweede 37
activiteit waar kinderen zich goed bij voelen zorgt ervoor dat ze een zeker evenwicht kunnen bewaren.

Wat kun je als ouders doen?
Heb je wel eens een slechte dag op het werk gehad? Zo’n dag waarop niets goed lijkt te gaan? Een wedstrijd spelen is soms net als een
slechte dag op het werk. Sommige dingen willen gewoon niet lukken, hoe hard je het ook probeert. En hoe reageerde je die dag? Raakte je
gefrustreerd, misschien zelfs een beetje boos? Misschien wilde je gewoon even wat ruimte voor jezelf! Als kinderen een slechte wedstrijd hebben
gespeeld, willen ze er niet altijd over praten. Laat ze gewoon weten dat je er voor ze bent. Sla je armen niet om ze heen en zeg niet dat je ervoor zal
zorgen dat alles goed komt. Misschien zijn er ook wel tranen; vertel ze dan dat er niets is veranderd aan wat je voor ze voelt; kinderen maken zich
vaak meer zorgen over de reacties van anderen (angst) dan over hun eigen gevoelens.
Wangedrag
Het is onvermijdelijk dat sommige kinderen gefrustreerd raken over hun wedstrijden en hun resultaten. Daar is niets mis mee. Hun gedrag moet
echter niet dermate escaleren dat het de voortgang van de wedstrijd beïnvloedt, de tegenstander of anderen stoort of materiaalschade tot gevolg
heeft. Voor kinderen die aan hun grenzen moeten worden herinnerd is het handig om duidelijke richtlijnen op te stellen. Je moet ze laten weten wat
je van ze verwacht en wat de consequenties zijn als ze zich misdragen. Vergeet echter niet dat tennis heel frustrerend kan zijn en maak daarom een
goed onderscheid tussen een lichte uiting van frustratie en wangedrag. Wedstrijden spelen moet je leren, net als alle andere dingen die je moet
leren. Het vergt tijd en oefening en soms is dat frustrerend, maar soms ook bevredigend.
Maak geen aanspraak op de prestaties
Enkele jaren terug raakte ik aan de praat met een stel ouders die het over de toernooien hadden waar hun dochter aan mee zou doen. “We doen
aan dat toernooi mee!”, zei ze. Elke keer als ze het over een toernooi had, gebruikte ze het woord “wij”. Feit is dat ze helemaal niet meedeed, maar
haar dochter wel. Hoewel je een essentieel onderdeel bent in het proces – je kind van het ene toernooi naar het andere brengen en je kind
aanmoedigen – moet je je kind volledig aanspraak laten maken op de eigen prestaties! Het is belangrijk voor de ontwikkeling tot zelfstandig
individu, het opgroeien en het leren begrijpen van wat wedstrijden spelen is. Of je kind nu wint of verliest; de resultaten en prestaties zijn volledig
eigendom van je kind.
Ken de regels, maar wees geen scheidsrechter
In de ondersteunende rol die er als ouder van je verwacht wordt moet je vragen beantwoorden die je kind kan hebben over de telling en de
nuances van het spel. Misschien speel je zelf geen tennis, maar toch moet je weten hoe het spel wordt gespeeld en wat de basisregels zijn. Als je
kind aan het spelen is, moet je je echter niet bemoeien met de regels en de telling. De tel kwijtraken, ballen op de lijn verkeerd geven, in discussie
gaan; het hoort er allemaal bij als je het spel leert. Onthoud wat we hebben gezegd over de resultaten, dat je er geen aanspraak op kunt maken;
voor de wedstrijd geldt hetzelfde: als ouder maak je geen aanspraak op de wedstrijd. Mocht je kind moeite hebben met de telling of met het
beoordelen van ballen die op de lijn worden geslagen, dan kan de toernooi organisator natuurlijk iemand aanstellen om de score bij te houden. Dat
is meteen een aanwijzing dat je kind meer oefening nodig heeft in het bijhouden van de score en het beoordelen van lijnballen. De trainers – en ook
jij, als ouder – moeten daar aandacht aan besteden op het moment dat je kind niet bezig is met een wedstrijd.
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Wees consequent
Op het moment dat je je kind een wedstrijd ziet spelen, razen de emoties misschien net zo hevig door jouw lichaam als door dat van je kind.
Doordat kinderen gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal op een heel simpele manier interpreteren, zullen ze denken dat je ongelukkig bent op het
moment dat je niet lacht. Ze voelen ook haarfijn aan hoe je je werkelijk bij een situatie voelt, nog voordat je er iets over hebt gezegd. Consequent
zijn betekent dat je je kind op dezelfde manier behandelt, of je kind nu heeft gewonnen of verloren. Belangrijk daarbij is dat je duidelijk onderscheid
maakt tussen je kind en het wedstrijdresultaat. Als kinderen hard hun best doen en veel inzet tonen, maar toch verliezen, moet je ze dezelfde
feedback geven als wanneer ze winnen. Het is heel gemakkelijk om alleen naar het resultaat te kijken, maar kijk in plaats daarvan naar je kind.
Beleven de kinderen plezier? Doen ze hun best? Dat zijn veel belangrijkere vragen dan of ze gewonnen hebben.
Luisteren
Luisteren is een uiterst onderschatte vaardigheid. De meeste mensen praten, maar luisteren niet. Ze luisteren niet naar de werkelijke boodschap in
wat er gezegd wordt. In plaats daarvan horen ze wat ze willen horen. Goed luisteren naar je kind en open gesprekken voeren helpen je enorm in je
rol als ondersteunende ouder. Ter illustratie hebben we hier een paar uitspraken van kinderen in de leeftijd van de Tenniskids, die juist een wedstrijd
hadden gespeeld:
“Het is niet EERLIJK, hij was te goed!” Wat het kind in feite zegt, is dat het niveau van de competitie te hoog lag.
“Round-robin? Fijn. Nog meer kansen om te verliezen!”
Dat lijkt een heel negatieve uitspraak, maar wat het kind eigenlijk zegt, is dat de mensen in de omgeving veel belang hechten aan winnen.
Het ANGST-niveau is dus zeer hoog.
Een kattebelletje voor de Dag van de Wedstrijd ...
We willen dat je kind plezier beleeft aan het toernooi. Te veel druk of te hoge verwachten kunnen voor ANGST zorgen, wat van het spelen van een
wedstrijd een onprettige ervaring maakt. Als ouder moet je:
-Positieve feedback geven op de prestaties van je kind
-Je niet bemoeien met de telling of lijnballen, tenzij je daarvoor bent gevraagd
-Respect tonen voor de tegenstander van je kind
-Niet roepen, behalve als je je kind tijdens de wedstrijd aanmoedigt
In Tenniskids streven we ernaar een omgeving te creëren waar kinderen plezier beleven aan wedstrijden en waar ze beloond worden voor hun inzet
en activiteit. Het doel van elk toernooi is een platform te creëren waar spelers geleidelijk aan kennismaken met het spelen van wedstrijden op een
niveau dat bij hun leeftijd en inzicht past. Door dat stap voor stap te doen hopen we dat kinderen zich zelfverzekerd genoeg voelen om door te
gaan naar de meer uitdagende toernooien en dat ze hun leven lang met veel plezier wedstrijden blijven spelen.
Samenvatting – Het is niet jouw tenniservaring!
Probeer goed naar je kind te luisteren; laat je kind aanspraak maken op de eigen tennisprestaties. Laat kinderen zoveel spelen als ze zelf willen en
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deelnemen aan de toernooien die ze zelf verkiezen. Prijs de inzet, niet het resultaat – dus ongeacht of je kind wint of verliest. Laat ze weten dat
de score ook moge zijn, je nog steeds van ze houdt en ze nog even hoog acht. Wees consequent en wees een ouder, geen trainer.

Tennis ouders / hoe om te gaan met winnen en verliezen
10 Tips hoe om te gaan met winnen en verliezen
1. Bedenk dat je kind zich met jouw continue steun zich zal blijven ontwikkelen.
2. Jeugdsport gaat niet in eerste instantie over winnen. Probeer succes af te meten aan zaken die het kind kan beïnvloeden zoals instelling,
vechtlust, technische uitvoering evt. tactische keuzes en dergelijke in plaats van alleen op basis van het resultaat.
3. Geef je kind het respect dat hij verdient. Als het behalen van atletische prestaties eenvoudig is zouden atleten niet zo bewonderd en
gerespecteerd worden. Wees trots op zijn vasthoudendheid.
4. Leg de nadruk op de vrienden die je kind maakt door middel van sport.
5. Bedenk je dat het enige dat je kind meestal nodig heeft is je liefde en begrip. Simpelweg er voor je kind zijn. Zorg dat je kind zich belangrijk en
geaccepteerd voelt, ongeacht winst of verlies, ongeacht of hij goed of slecht speelt.
6. Accepteer je kind voor wat hij is, niet voor wat hij heeft bereikt. Acceptatie mag niet afhankelijk zijn van een goede prestatie of van winst.
7. Kies voor een positieve benadering, ontwikkel en onderhoud een open communicatie met je kind. Ook als je verschilt van mening over een
bepaald onderwerp. Probeer dingen uit te praten, geef je kind het voordeel van jouw standpunt, zeg niet simpelweg ‘ja’ of ‘nee’. Laat je kind de
uiteindelijke beslissing nemen. Hiermee geef je het kind het recht om zijn eigen mening te geven waarmee hij het zelfvertrouwen kan vergroten en
uiteindelijk zelfstandig leert nadenken.
8. Neem altijd de tijd om je kind te helpen om zijn eigen betrokkenheid te evalueren. (redenen, doelen, commitment) Dit helpt om het gevoel van
zelf controle en uiteindelijk vergroot dit de eigen (intrinsieke) motivatie.
9. Oefen op goede luistertechnieken. Laat door houding, gezichtsexpressie en gebaren zien dat je echt aandachtig luistert. Herhaal wat je van het
verhaal van het kind hebt begrepen, dit geeft het kind het gevoel dat jij hem goed hebt begrepen en geeft de mogelijkheid aan het kind om zelf nog
eens te bedenken of ie het zelf nog steeds eens is met zijn standpunt. Je kunt woorden gebruiken zoals, “ja”, “uh uh”, of bv. “ah ha” om je
betrokkenheid te laten zien.
10. Maak gebruik van de kans die sport biedt om je kind echt te leren kennen.
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Tennis ouders / het vinden van de juiste balans
Een goede balans tussen gezinsleven en sport
1. Organiseer een gezinsvergadering, Voor aanvang van het seizoen is het misschien goed om een gezinsvergadering te organiseren. Op de
kalender kun je met verschillende kleuren aangeven wanneer er activiteiten zijn voor welk gezinslid. Belangrijk is natuurlijk wel om voor het nieuwe
seizoen met je kind te overleggen of het nog wel een seizoen door wil gaan en waarom. Bedenk ook welke belangrijke gezinsactiviteiten je mist
door de sportactiviteiten en probeer ze op een ander moment evt. in te plannen.
2. Stel duidelijke grenzen, probeer de mate van sportdeelname te vinden die past bij uw kind en het gezin. Voor de ene is een keer per week
trainen en een keer per week wedstrijd goed terwijl voor anderen meerdere keren trainen goed past bij het ritme van het gezin. Probeer samen met
de kinderen goede afspraken te maken op dit gebied. Leg uw regels niet op aan de kinderen. Uiteindelijk moet iedereen het met de afspraken eens
zijn.
3. Vind evenwicht tussen samenwerking en competitie, tussen moeders en vaders en tussen mannen en vrouwen. Vind evenwicht tussen het
moeders instinct om te zorgen en leer de kinderen samenwerken door gebruik te maken van vaders competitieve instelling. Als je man jullie kind
teveel pusht probeer dan een weg te vinden om hem af te remmen. Ieder heeft zijn eigen rol, de kunst is zaken in balans te houden.
4. Vind evenwicht tussen winnen en verliezen. Blijf het binnen het juiste perspectief zien. Word niet te boos als kinderen verliezen maar ook niet
te enthousiast als kinderen winnen. Koppel geen speciale privileges of cadeautjes aan het winnen van wedstrijden. Geef ook niet minder aandacht
als het kind verliest. Laat uw kind ervaren dat uw liefde onvoorwaardelijk is.
5. Zoek naar een gebalanceerd sport programma. Zoek naar competities en clubs die de combinatie sport, school en gezinsleven eenvoudig
mogelijk maken.
6. Vind een balans tussen sporten. Doet uw kind aan meer sporten probeer dan een goede balans te vinden tussen deze sporten. Blijf stimuleren
dat uw kind blijft sporten en zorg dat sporten leuk is en blijft.
7. Vind evenwicht tussen kinderen. Teveel aandacht voor een kind of voor de ‘sportcarrière’ van het kind kan ervoor zorgen dat de andere
kinderen zich achtergesteld voelen. Geef ieder kind de gelijke hoeveelheid aandacht.
8. Vind de balans tussen sport en school. School is belangrijk. Bedenk eens of het een mogelijkheid is om TV, game en computer vrije uren in te
stellen.
9. Vind evenwicht tussen sport en sociaal leven. Sport mag geen belemmering zijn om contacten met vrienden te maken en te onderhouden.
10. Zorg dat je kind voldoende rust krijgt. Onderzoekers van de Brown Universiteit in Amerika hebben aangetoond dat tieners ongeveer 9 uur
slaap nodig hebben. In de praktijk komen ze vaak niet verder dan 7 uur. Een belangrijke uitdaging is een goede balans te vinden tussen
verschillende activiteiten en de hoeveelheid rust.
11. Zorg dat je de balans tussen gezinstijd en individuele tijd vindt. Er wordt vaak niet meer met het gehele gezin ‘s avonds gegeten. Misschien
is het mogelijk om een avond per week als familieavond te bestempelen. Maak deze avond heilig.
Zorg voor balans tussen actieve en rustige tijd. Zet ’s avonds de elektronische gadgets eens een tijdje uit. (mobiele telefoons. Ipads e.d.)
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Hoofdstuk 7

Kalender
jeugdactiviteiten
De ingeplande activiteiten staan in de Agenda op de
site van het tennispark. Klik hiernaast op de
afbeelding om naar de agenda te gaan.

Meer dan tennis....

