
Infovergadering KidsTennis
dinsdag 2 april





Inleiding
1. Wat is KidsTennis
2. KidsTennis in onze club
3. Belang spelen van de Kids Toer
4. Ouder - kind - tennis
5. Extra KidsTennisactiviteiten



KidsTennis evolutie



Tennisclub Zomergem



Onze KidsTennisclub
• Trainers zijn allemaal gediplomeerd en zijn op de hoogte van de 

accenten per kleur
• Trainers volgen volledig uitgeschreven lesplanningen waarbij het 

mogelijk moet zijn verder de te evolueren naar het volgende kleur
• Marc Desein > KidsTenniscoördinator
• Kids krijgen een rackettape in de kleur waartoe te behoren (dit na

ca. 5 trainingen)
• Afname clubtesten (scoutingprogramma federatie Tennis 

Vlaanderen) - Talentdays



Kids Toer spelen

• Belang spelen van de Kids Toer
• Motivatie vergroten en drop-out verminderen
• Extra tennis bevordert de evolutie (meer tennis is meer progressive)
• Sociaal aspect (teamsport)

• Eigen Kids Toer zomer op 7 juli
• Oranje - groen

• KidsTennisteam
• Onder begeleiding van trainer andere tornooien gaan spelen > zie onze

kalender van de stages
• Beloning Tennis Vlaanderen











Fairplay
• Hoe het niet moet

• ‘We zijn toch niet naar hier gereden om ………..’
• ‘Beweeg nu toch een keer’
• ‘Allez, die bal was buiten’
• ‘Heb je gewonnen? Hoeveel was het?’

• DO’s
• Vraag je kind om vooral plezier te hebben, ze sporten voor zichzelf, niet

voor de ouders
• MOTIVATIE niet MOETIVATIE
• Wees sportief voor beide partijen, applaudisseer voor beiden, tolereer

geen racket- of balmisbruik
• Laat je kind zelf beslissingen nemen



Extra activiteiten voor onze KidsTennissers

• 26/06/19 Eindeschooltornooi
• 01/07/19 – 05/07/19 Zomerstage (halve of volle dag)
• 22/07/19 – 26/07/19 Zomerstage (halve of volle dag)
• 05/08/19 – 09/08/19 Zomerstage (halve of volle dag)
• 26/08/19 – 30/08/19 Zomerstage (halve of volle dag)
• 28/09/19 Kidsdag



Tennisschoolmodule

• Lesaanbod + inschrijvingen
• Sinds februari 2019 gebruik tennismodule Tennis Vlaanderen
• Info en inschrijvingen: https://www.tennisvlaanderen.be/club-

aanbod?clubId=2427 (demonstratie)
Voor inschrijving steeds Tennis Vlaanderen lidnummer nodig.

• Lessen buiten de normale lescycli (bv. schoolvakanties, zomer, …)
•  contacteer Marc, Conny, Daan, Maarten, Fien, Daniel of tennisschooltcz@telenet.be

• Vragen rond lidgeld, verzekering, …  Jeanine Vandevelde (secretariaat TCZ)

https://www.tennisvlaanderen.be/club-aanbod?clubId=2427
mailto:tennisschooltcz@telenet.be










Clubkledij

 www.tennisclubzomergem.be



Speel de mooiste sport ter wereld
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