
Voorspeeldagen A-opleiding 2021 
KNLTB KOMT NAAR JOU TOE! 

 

Dit jaar organiseert de KNLTB in de periode mei t/m juni op diverse locaties maar liefst 11 

voorspeeldagen. Je kunt dus altijd wel bij jou in de buurt terecht! 

 

Ben jij tennisgek en heb je ambitie om je kennis over te dragen op anderen? Misschien wil je 
een paar uur lesgeven naast je studie of andere baan, of juist fulltime? Volg dan de opleiding tot 
tennisleraar A! Hieronder vind je alle benodigde informatie. Lees dit goed door en wie weet zien 
we jou op een van onze voorspeeldagen!  
 
 
Wat zijn de vereisten om deel te nemen? 
We stellen binnen de opleiding een aantal specifieke eisen voor deelname aan de 
voorspeeldagen. Hieronder sommen we ze voor je op: 

• Je (DSS) niveau is minimaal 6/6 
- Voor spelers met niveau 1-4 is voorspelen niet nodig. Hiervoor organiseert de 

KNLTB een telefonische intake + digitale kennismakingssessie. 
- Voor spelers die in het verleden een langere periode niveau 6 of hoger hebben 

gehad is een uitzondering mogelijk. Neem hiervoor contact op met de KNLTB. 

• Je bent op 31-10-2022 minimaal 18 jaar oud; 

• Je hebt VMBO T of een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau; 

• Je bent in het bezit van een laptop/tablet. 
 
 

Overige voorwaarden 

• Je bent fit en blessurevrij; 

• Je hebt passie voor het overdragen van kennis; 

• Je bent als trainer de spil binnen de vereniging; 

• Je beschikt over een goede voorbeeldtechniek en 

aanspreekvaardigheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorspeeldagen KNLTB 

Er zijn twee type voorspeeldagen, namelijk een voorspeeldag tijdens een opleiding dag van de 

KNTB en een reguliere voorspeeldag. We lichten de verschillen voor je toe. 

 

1. Een voorspeeldag tijdens een opleiding dag van de KNLTB 

Bij dit programma krijg je de mogelijkheid tot een ‘’kijkje in de keuken’’ doordat je 

aanwezig bent bij een reguliere lesdag van de A-opleiding. Na het kijkje in de keuken 

start het voorspelen. Hierbij worden je eigen vaardigheid en aanspeelvaardigheid getest. 

 

Deelname aan een voorspeeldag geeft je de gelegenheid om kennis te maken met de 

opleiders van de KNLTB-opleiding. Omdat het tijdens een reguliere opleiding dag 

plaatsvindt kun je ook in contact komen met de huidige cursisten. Er wordt afgesloten 

met een test op de baan waar jouw niveau en eigen vaardigheden worden getoetst. 

  

Heb je behoefte aan meer inzicht in de opleiding? Dan is voorspelen tijdens een 

opleiding dag voor jou een goede optie. 

 

2. Een reguliere voorspeeldag  

Een reguliere voorspeeldag is beperkt tot enkel het voorspeelmoment. Hierbij testen we 

je eigen vaardigheid en je aanspeelvaardigheid.  

 

 

 

Belangrijke informatie 

▪ De test wordt op de locatie afgenomen door onafhankelijke KNLTB-experts.  

▪ De voorspeeldagen vinden buiten plaats* (tenzij de hallen weer opengaan, dan is het 

indoor). 

*Alleen bij zeer slechte weersomstandigheden gaat het niet door. KNLTB laat dit tijdig weten.   

▪ De kosten voor de voorspeeldag bedragen €50,-. 

▪ Het resultaat van de test wordt direct na afloop gedeeld. 

▪ Het resultaat van de test blijft 1 jaar staan; dit betekent dat je ook volgend jaar met de 

opleiding kunt starten zonder opnieuw voor te spelen.  

▪ Deelname aan de testdag is een verplicht onderdeel van de inschrijfprocedure. 

▪ Deelname geeft geen garantie tot directe plaatsing op de opleiding (bij een positieve 

uitslag, afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma voorspelen tijdens een opleiding dag 

Het programma van een voorspeeldag tijdens de opleiding dag neemt ca. 3 uur in beslag en ziet 

er als volgt uit;  

 

Aanvang & introductie : 13.30 uur 

Kijkje op de baan : 14.00 – 15.00 uur 

Test op de baan* : 15.00 – 16.00 uur 

Uitslag & afsluiting : 16.00 – 16.30 uur  
 

*Tijden kunnen afwijken, afhankelijk van de locatie. Zie hiervoor informatie op de inschrijfpagina.  

 
 

 
*Per locatie zijn er 12 plekken beschikbaar 

  

 Plaats Locatie Datum Tijd 

1. Houten Sportclub Houten Vrijdag 21 mei 13.30 – 16.30 

2. Alphen aan 

den Rijn 

Tennis-en 

squashcentrum 

Nieuwe Sloot 

Zaterdag 22 mei 13.30 – 16.30 

3. Borne Tennis-en 

squashcentrum 

Borne 

Maandag 31 mei 13.30 – 16.30 

4. Uithoorn Amstelhof Sport-

& Health Club 

Woensdag 26 

mei 

16.30 – 19.30 

5. Echt Tennisclub Echt Zondag 30 mei 13.30 – 16.30 

6. Schiedam Racketsport 

Schiedam 

Donderdag 3 juni 14.00 – 17.00 

7. Veldhoven David Lloyd 

Sports & Health 

Club 

Zaterdag 5 juni  13.30 – 16.30 

8. Houten Sportclub Houten Maandag 7 juni 13.30 – 16.30 

 



Een reguliere voorspeeldag  

Het baangedeelte duurt ca. 1 uur. We verwachten je een half uur voor aanvang op de locatie. 

 

Locaties 

 
Inschrijving 

Je schrijft je in via de cursusboeker van KNLTB.  

Per voorspeeldag zijn er totaal 12 plekken beschikbaar, dus schrijf je snel in!  

  

 

Plaats   Locatie   Datum   Tijd   

1.   Etten - Leur   ZUITNL   Dinsdag 8 juni   

  

09 .00  –   1 1 .00   

   Leeuwarden   T.V. De molen   Woensdag 9 juni   14.00  –   16.00   

.   Castricum   Multisportpark  

Berg & Bal    

Donderdag  10 juni    10.00   -   13.00   

  

2. 

3. 

https://cursusboeker.centrecourt.nl/


Digitale kennismakingssessie  
 
Voor spelers met (DSS) spelniveau 1-4 geldt is de voorspeeldag niet nodig. Hiervoor 
organiseren wij een ‘’digitale kennismakingssessie’’.     
 
Waarom? 
Wij willen jou graag leren kennen en laten zien wat een opleiding bij KNLTB betekent. Deze 
sessie is een aanvulling en een mooie gelegenheid om erachter te komen of onze opleiding iets 
voor jou is! 
 
Wat kun je verwachten?  
 

✓ Een inspirerende kennismakingssessie onder leiding van de coördinator opleidingen 
✓ Kennismaking met leercoaches KNLTB  
✓ Informatie over de opleiding; hoe ziet een opleiding bij KNLTB eruit?  
✓ Veel interactie om al jouw vragen te stellen 
✓ Een individuele opdracht gekoppeld aan de sessie  

 
Wanneer 
Maandag 14 juni 
20.00 – 21.00 uur (digitaal via zoom)  
*o.v.v. wijzigingen 
 
Inschrijving 
Aanmelden via Google Docs.   
 
Na je aanmelding neemt onze coördinator opleidingen, Annemieke van Sambeek contact met 
jou op voor een telefonische intake/kennismaking. Let op, de telefonische intake staat los van de 
kennismakingssessie. 
 
* Deelname geeft geen garantie tot directe plaatsing op de opleiding (afhankelijk van het aantal 

beschikbare plaatsen)   

 
 
 
 
Contact 
Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op via tennisleraren@knltb.nl of bel: 
+31(0)88 130 2600. 
 
 
 
 
 
  

https://forms.gle/2aKuc3CBgt5VHrX98
mailto:tennisleraren@knltb.nl

