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  ZONDAG 

15 NOVEMBER 
MAANDAG 

16 NOVEMBER 
DINSDAG 

17 NOVEMBER 
WOENSDAG 

18 NOVEMBER 
DONDERDAG 

19 NOVEMBER 

 
 
 
 
 
 
 

09u00 
– 

10u00 
 
 

Wat Alles-in-1 Cultuur  Overgang van club naar 
prestatief jeugdtennis 

Optimale communicatie: de 
leraar als influencer 

Tennis = Wedstrijdsport  (1) Hoe leren kinderen?  
+ (2) Vitaliteit als Leraar 

Wie Alexander Nonnekes 
& Marc Wolfertz 

KNLTB Instroom Team  
 
 

Annelies Disselhof &  
Lalique Stoutjesdijk 

Lisa Lubben &  
Maarten Hulst  

Fenna Smid &  
Jaime Eckelboom  

 

Waarom  Het behoud van jeugdleden is één van de 

grootste uitdagingen voor verenigingen. 
Tennis Alles-in-1 kan hierbij helpen. 

Hierbij is een cultuuromslag bij de leraar, 
de vereniging, de speler en bij ouders 

cruciaal. Een kind zit namelijk niet langer 

op tennisles maar op tennis. 
 

In dit webinar bespreken we hoe jij als 
leraar een cruciale rol speelt bij Tennis 
Alles-in-1. Door zelf initiatief te nemen 

bepaal je samen met het (jeugd)bestuur 
hoe het Tennis Alles-in-1 pakket eruit 

komt te zien. Daarnaast bespreken we in 
de uitdagingen waar verenigingen en 

leraren tegenaan lopen bij de 

implementatie. Na dit webinar ben je klaar 
voor de volgende stap; een bijdrage 

leveren aan de cultuurverandering van 
tennisles naar tennis! 

In deze sessie staat de ontwikkeling 

van de jeugd in de leeftijd van 8 tot en 
met 12 jaar centraal. 

 
Hoe zorg je ervoor dat de jeugd tennis 
gaat zien als wedstrijdsport? En hoe 

kan je de oefenstof van de 
instroomtrainingen gebruiken in jouw 

lessen? 
 
  

Misschien realiseer je het zelf niet altijd, 

maar jij kan als leraar een ‘echte’ 
influencer zijn voor jouw jeugdspelers. 
Je bent een rolmodel en kan in deze 
positie met effectieve communicatie 
jouw leerlingen betrokken houden bij 

tennis en de vereniging. In dit webinar 
krijg je concrete tips en delen we 

aansprekende voorbeelden, zodat jij 
straks als geen ander weet op welke 
manier en via welke kanalen jij het 

beste met jouw jeugdspelers kan 
communiceren. 

In deze sessie helpen we jou als leraar 

om ervoor te zorgen dat kinderen meer 
wedstrijden gaan spelen. Maar hoe moet 
je dat precies aanpakken? Daar gaan we 

antwoord op geven in dit webinar,  
 

(1) In dit webinar bespreken we de 

leertheorie, zodat je op een zo effectief 
mogelijke manier les kunt geven. Hoe 
zorg je er bijvoorbeeld voor dat een 

leerling een specifieke techniek onder 
de knie krijgt.  

 
(2) Uitstraling en je manier 

communiceren met je spelers maakt dat 
jij je kan onderscheiden als leraar. In dit 
webinar bespreken we hoe je je sociale 

vaardigheden kunt verbeteren, hoe je je 
spelers meer kunt betrekken bij je 

lessen en hoe je een fijne tennisplek 
creëert.  
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10u30 
– 

11u30 
 
 

Wat Fysiek:  
(1) Do’s & Dont’s  

+ (2) King of Progressions 

Coaching comes from the 
match court 

 

Oefenstof en tools ter 
verbetering van 

rallyvaardigheden in Rood 

Technische observatie en analyse 
voor Tenniskids 

Development of the return of 
serve 

Wie Miguel Janssen  

& Ruben Neyens  

Kris Soutar (GBR) 

*Engelstalige sessie 

Nick Vets (BEL) Aldo Hoekstra & Ruben Neyens  Simon Wheatley (GBR) 

*Engelstalige sessie 

Waarom  (1) In dit webinar bespreken we op welke 
manier je jeugd t/m 12 het beste fysiek 
kunt begeleiden. Wat moet je juist wel 

doen en vooral, wat niet? 

 
(2) Een goede leraar is niet iemand die 

heel veel verschillende oefeningen heeft, 
maar met kleine aanpassingen een 

oefening makkelijker of juist moeilijker kan 

maken. In dit webinar bespreken we 
welke methodes en trucjes jij kunt 

toepassen in de lessen. 

Kris bespreekt in zijn sessie op welke 
manier je het beste kunt trainen om je 

speler goed voor te bereiden op 
wedstrijden. Een trainingssituatie is 

namelijk toch anders dan een wedstrijd. 
Door specifieke oefeningen kun je dit 

echter trainen.  
 
 

 

In deze sessie gaan we aan de slag 
met verschillende rallyvaardigheden 
van de Rode Tenniskids met als doel 
het gemiddeld aantal balcontacten per 

rally te verhogen. Via specifieke 
oefenstof en met didactisch materiaal 

als hulpmiddel, prikkelen we de spelers 
om technische vaardigheden fijner uit te 

voeren. Door deze verfijning lukken 

spelers vaker, en in meer situaties. 
 
 

In dit webinar nemen we je mee op welke 
manieren je gebruik kunt maken van 

beeldanalyse om slagbewegingen beter 
te observeren en te analyseren. We 

bespreken hoe je over kwalitatieve 
beelden kunt beschikken, hoe je komt tot 
punten die verbeterd moeten worden en 
hoe je het beste kunt analyseren. Tijdens 
dit webinar staan de Tenniskids kleuren 

Rood, Oranje en Groen centraal als 
doelgroep.  

 

Simon bespreekt in zijn sessie de 
belangrijkste elementen van de return. 

Waar moet je opletten qua techniek? En 
met welke oefeningen kan jij deze 

specifieke slag bij jouw spelers 
verbeteren?  
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https://cursusboeker.centrecourt.nl/Tennisleraren/Course/Detail/195
https://cursusboeker.centrecourt.nl/Tennisleraren/Course/Detail/196
https://cursusboeker.centrecourt.nl/Tennisleraren/Course/Detail/206
https://cursusboeker.centrecourt.nl/Tennisleraren/Course/Detail/205
https://cursusboeker.centrecourt.nl/Tennisleraren/Course/Detail/204
https://cursusboeker.centrecourt.nl/Tennisleraren/Course/Detail/197
https://cursusboeker.centrecourt.nl/Tennisleraren/Course/Detail/198
https://cursusboeker.centrecourt.nl/Tennisleraren/Course/Detail/199
https://cursusboeker.centrecourt.nl/Tennisleraren/Course/Detail/200
https://cursusboeker.centrecourt.nl/Tennisleraren/Course/Detail/201
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