
Voorspeeldag B-opleiding 2021 
GERICHT OP DE PRESTATIEVE CLUBSPELER 

 

Ben jij de enthousiaste clubtrainer die zich graag verder wilt ontwikkelen? Kom dan naar de 

‘’open voorspeeldag’’ van de KNLTB. 

 

Kennismaken & voorspelen tijdens een reguliere opleiding dag van de B-opleiding  
Op deze dag krijg je de mogelijkheid tot een ‘’kijkje in de keuken’’ doordat je aanwezig bent bij 

een reguliere opleiding dag van de B-opleiding. Daarnaast word je aansluitend ‘’getest’’ (eigen 

vaardigheid + aanspeelvaardigheid) op de baan.  

Kortom, een mooie mogelijkheid om kennis te maken en sfeer te proeven incl. deelname aan de 

test. 

 

ALGEMEEN 

▪ 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 de 

opleiding kunt doen zonder opnieuw de testdag te doorlopen.  

▪ Deelname aan de testdag is onderdeel van de inschrijfprocedure 

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

uitslag, afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen)   

 

  



 

VOORSPEELDAG KNLTB 

 
Voorspelen tijdens een reguliere opleiding dag van de KNLTB 

 

 
 

  

Een ''kijkje in 
de keuken''

Sfeer 
proeven/kennismaken

Contact met 
huidige cursisten 

+ opleiders

Test op de baan

Al jouw vragen

Ben jij erbij?! 



 
PROGRAMMA 

Het programma neemt ca. 3 uur in beslag en ziet er als volgt uit;  

 

Aanvang & introductie : 10.00 uur 

Kijkje op de baan : 10.30 – 11.30 uur 

Test op de baan* : 11.30 – 12.30 uur 

Uitslag & afsluiting : 12.30 – 13.00 uur  
 

 

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.  
 
  



EEN OPLEIDING BIJ KNLTB  
 
Bij de tennisleraren opleiding B onderscheden we twee elementen. 

1. Instroom opleiding 
KNLTB hanteert enkele Het gaat hier over enkele basisvoorwaarden 

 
 

 
 
 

2. Tennis specifiek & attitude  
 
  

In bezit van een 
geldige A licentie  

Min. 
speelsterkte 

4-4

In bezit van 
laptop/tablet

Heeft een goede 
voorbeeldtechniek & 
aanspeelvaardigheid

heeft passie 
voor het 

overdragen 
van kennis

is fit & 
blessurevrij

Is de spil 
binnen de 
vereniging 



WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?  

SPEELNIVEAU 

Kom jij in aanmerking om deel te nemen aan onze voorspeeldag?  

 

Voor de voorspeeldag hanteren wij enkele voorwaarden om deel te kunnen nemen. 

Op basis van je niveau kun je zien wat voor jou geldt.   

 

Algemene voorwaarden  

 

1. Speelsterkte  : Minimaal niveau 4 *  

 

 

 

Speelsterkte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
*Heb je in het verleden gedurende een langere periode een speelsterkte van 4 of hoger gehad, 
dan sluiten wij jou niet uit van deelname aan de testdag. Neem voor inschrijving contact met ons 
op! 

**Heb je een vraag over je inschrijving, neem dan vooraf contact met ons op via: 

tennisleraren@knltb.nl of bel: +31(0)88 130 2600   

  

(DSS) Niveau 1 t/m 3 

(DSS) Niveau 4 (5) 

Deelname 
voorspeeldag

Test 
vaardigheden

Toelating

Geen verplichte 
deelname  

voorspeeldag

Telefonische 
intake

Toelating

mailto:tennisleraren@knltb.nl


INSCHRIJVING voorspeeldag  

Inschrijving voor de voorspeeldag kan via de cursusboeker. 

 

 

 Plaats Locatie Datum Tijd 

1. Vleuten de 

Meern  

Sportcentrum 

Oudenrijn 

Dinsdag 1 juni  

 

10.00 – 13.00 

2. Borne* Tennis-en 

squashcentrum 

Borne 

Maandag 17 mei 10.00 – 12.00 

*Dit is NIET op een reguliere opleidingsdag  

 
 
 
Telefonische Intake  
Spelers niveau 1-3 
 
Voor diegenen die voldoende speelniveau hebben en daardoor niet naar de voorspeeldag 
hoeven te komen, volgt een telefonische intake.      
 
Waarom? 
Wij willen jou graag leren kennen en laten zien hoe de B-opleiding bij KNLTB eruitziet! 
 
Wat kun je verwachten?  

✓ Een kennismaking met een van de leercoaches  
✓ Informatie over de opleiding; hoe ziet de B-opleiding bij KNLTB eruit?  
✓ Ruimte voor vragen  
✓ .. 

 
Inschrijving 
Aanmelding via Google Docs.  
Na aanmelding wordt er contact opgenomen met jou voor een telefonische intake/kennismaking.  
 
Let op, je bent altijd welkom om op de opleiding te komen kijken en deel te nemen aan de 
voorspeeldag!  
We hopen jou op deze wijze voldoende gelegenheid te geven om erachter te komen of onze 
opleiding iets voor jou is! 
 

https://forms.gle/a1kkHSszDtoidQVNA

