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Samenstelling Technische Commissie Bastion Baselaar 
 

Functie Naam Email Telefoon 

Voorzitter Paul Peters dhrpaulpeters@gmail.com 06-24285221 

Vice-Voorzitter / 
Communicatie / VCL 

René Witlox tc@bastionbaselaar.nl  06-10898833 

Penningmeester Joost van de Put Joostvandeput@gmail.com 06-53419713 

Adviseur Competitie / 

Maximaliseren 

Maikel Adriaanse m.adriaanse@knltb.nl 06-51702345 

Leren/Groeien Theo Ottenheim theo@ottenheijm.nl 06-22790300 

Toernooien Lex Enklaar l.enklaar@gmail.com  06-12906818 

Algemene zaken en 
clubmanager 

Vladimir Kysela manager@bastionbaselaar.nl 

 

073-6423740 

Trainer  Jeroen Bok jeroen@bastionbaselaar.nl 06-24861148 

Trainer  Tim Louwman TimLouwman@gmail.com  06-38309547 

Trainer  Chantal Oomen chantaloomen@gmail.com  

Bastion Baselaar 
tennispark 

  073-6423740 
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Profielen 
Bastion Baselaar vindt elk lid even belangrijk. Of je nu voor je plezier en gezelligheid 1x lekker wil 
trainen, of dat je absoluut het maximale uit je tennisontwikkeling wil halen en daar ook het nodige 
voor wil laten, alle type spelers zijn bij Bastion Baselaar van harte welkom. 

Daarom heeft Bastion sinds de start van het seizoen 2018-2019 verschillende profielen gedefinieerd.  

Spelers kunnen naar aanleiding van eigen wensen en ambitie het profiel en bijbehorend 
trainingsproduct kiezen, dat het beste bij hen past. 

Bastion stimuleert het afnemen van een volledig jaarprogramma, omdat wij van mening zijn dat hier 
de binding met de vereniging, de sociale binding met andere spelers en de algehele 
tennisontwikkeling het beste tot zijn recht komt. Op de jaarprogramma’s van alle profielen zit een 
korting die wordt gesubsidieerd door club. Voor de beginnende jeugdspelers die zich nog niet zo 
lang willen binden, zijn echter ook deelprogramma’s mogelijk, waarin een kortere periode kennis 
gemaakt kan worden met de tennissport en met Bastion Baselaar. 

Alle trainingsproducten bevatten volgens een zogeheten all-in-one concept. Dat wil zeggen, niet 
alleen training, ook het lidmaatschap van de vereniging en toegang alle faciliteiten binnen de 
vereniging. Binnen bepaalde trainingsproducten zijn zaken als deelname aan competitie en Bastion 
kleding (shirt of heel pakket) ook inbegrepen. Kortom, voor elk wat wils, waarbij iedereen zorgeloos 
en met veel plezier zijn of haar tennis kan leren kennen, hierin kan groeien en door ontwikkelen, of 
absoluut het maximale eruit wil halen. 

Vandaar ook de namen van de verschillende profielen, Leren, Groeien, Ontwikkelen en 
Maximaliseren. 

Hoe het beleid tot stand is gekomen, met daarom een terugblik naar het verleden, alsmede de 
tennisvisie en missie van Bastion  Baselaar, vindt u verderop in dit document in een apart hoofdstuk. 
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Profiel 1: Leren 
 

• Je gaat op tennis en wil graag de tennissport, alsmede Bastion Baselaar,  

leren kennen 

• KNLTB tenniskids is de basis (blauw, rood, oranje, groen, geel) 

• Leeftijd spelers tot 12 jaar 

• Thema: Plezier en samenspel staan in dit profiel centraal 

• Op een uitdagende manier leren kinderen de tennissport te spelen  

en versterken ze hun fysieke en sociale vaardigheden 

(www.tenniskids.nl) 

 

Tenniskids blauw   EUR   59,- 

Sjors Sportief:     EUR 169,- 

Leren 1:   EUR 420,- 

Leren 2:    EUR 745,- 

 

Omschrijving pakketten- Profiel Leren: 

 

 

Profiel 2: Groeien 
• Tennis is leuk 

• Sportief bezig zijn 

• Sociale contacten, vriendschap, interactie 

• Clubspeler 

Leren 

Groeien 
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• Thema: op een leuke, sociale manier groeien spelers verder in  

hun tennisontwikkeling en bouwen/ onderhouden zij sociale contacten op binnen de club 

 

Groeien jaarprogramma:   EUR 710,- 

Voor senioren geldt een toeslag van €70,- i.v.m. contributie die voor senioren hoger is dan voor 
jeugd. 

 

Omschrijving pakketten- profiel Groeien 
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Profiel 3: Ontwikkelen 
 

• Beter willen worden 

• Ontwikkelen van eigen speelstijl tot een wedstrijdspeler 

• Je speelt graag toernooien 

• Competitie aangaan is leuk 

• Thema: Op een intensieve manier ontwikkelen tot een wedstrijdspeler 

 met een eigen speelstijl  

 

Ontwikkelen 1:   EUR 1125,- 

Ontwikkelen 2:  EUR 1390,- ** 

Ontwikkelen 3:   EUR 1875,- ** 

Ontwikkelen 4:  EUR 2365,- ** 

Voor senioren geldt een toeslag van €70,- i.v.m. contributie die voor senioren hoger is dan voor 
jeugd. 

**Bij dit product is een extra variabele te verkrijgen subsidie te behalen. Zie puntensysteem. 

Omschrijving pakketten- profiel Ontwikkelen 

 

Begeleidingsweken zijn weken waarin je als speler een vooraf afgesproken toernooi inschrijft en begeleid zal worden door de trainer. Op 
de wedstrijd dag wordt ingespeeld, een speelplan gemaakt, de wedstrijd bekeken en nabesproken. 

Toernooiprogramma advies wordt gegeven in samenspraak met de trainer aan de start van het seizoen, medio maart. 

  

Ontwikkelen 
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Profiel 4: Maximaliseren 
 

• Tennis op 1 

• Vrije tijd = tennis 

• Het maximale uit jezelf willen halen 

• Competitief, wedstrijden spelen daar doe je het allemaal voor 

• Thema: Op een intensieve en gefocuste manier wil je het maximale  

eruit halen om te komen tot de best mogelijke prestaties 

 

Maximaliseren: is gebaseerd op de tarieven van ontwikkelen 2, 3 of 4. Verder kan dit product 
worden uitgebreid met persoonlijke wensen, zoals bv het afnemen van extra privé of duo trainingen. 
Totaalprijs wordt daarom persoonlijk vastgesteld. ** 

Omschrijving pakket- Profiel Maximaliseren 

• Ontwikkelen 2, 3 of 4 is de basis, waarna het product verder op maat gemaakt wordt in 
overleg met Bastion Baselaar / Trainer 
 

 

 

  

Maximaliseren 
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Het puntensysteem  (dit onderdeel is nog in ontwikkeling) 
 

Binnen Ontwikkelen 2, 3 en 4 en maximaliseren zal een puntensysteem van toepassing zijn. Alle 
trainingsproducten zijn scherp geprijsd, waarmee Bastion Baselaar iedereen al wil stimuleren de 
tennissport en deze totaalproducten af te nemen. Binnen de producten van Ontwikkelen en 
Maximaliseren is echter zelfs een extra subsidie/korting te ‘verdienen’. De hoogte van dit variabele 
bedrag zal afhangen van het aantal punten dat een speler hierin haalt. Denk hierbij aan de volgende 
selectievoorwaarden: 

• Volledige deelname aan de competitie,  
• Deelname aan tenminste 10 toernooien in een kalenderjaar 
• 85% presentie bij de trainingen,  
• 85% presentie fysieke training 
• Deelname JCK of CK 
• Deelname aan de 4 begeleidingstoernooien 
• Deelname fysieke testdag 
• Deelname aan de sportmedische keuring van Lith 
• 2 dagdelen hulp bij bastion evenementen 

Elk te verdienen punt vertegenwoordigt een korting van EUR 10,-. In onderstaand overzicht wordt 
weergegeven hoe deze  punten te verdienen zijn. 

Vanaf het seizoen 2019 zal er voor een nieuwe speler een demping op de variabele subsidie komen. 
Hiermee willen voorkomen dat men kiest voor Bastion vanwege de goedkope training. Met andere 
woorden, voor spelers die nieuw zijn zal 1 punt dan gedurende dit 1e seizoen niet EUR 10,- 
vertegenwoordigen, maar een iets lager bedrag, namelijk EUR 5,- 

De TC zal een lijst van deze activiteiten bijhouden en aan het einde van het jaar wordt de flexibele 
subsidie per speler bepaald. Deze wordt verrekend met de factuur van de laatste termijn en de 1e 
termijn van het nieuwe jaar.  



 

10 
 

 

De te halen 7 punten bij competitie aanwezigheid, kunnen pas gehaald worden bij minimaal 6x 
aanwezig. Bij 5x aanwezig of minder, zullen er geen punten worden toegekend, mits de reden van 
afwezigheid als anders wordt beoordeeld door de TC. 

 

De fysieke training  (dit onderdeel is nog in ontwikkeling) 
Naast tennisontwikkeling hebben we bij Bastion Baselaar ook oog voor de fysieke ontwikkeling van 
elke profielspeler.  

In de profielen Leren, Groeien en Ontwikkelen 1 zal deze ontwikkeling worden meegenomen door 
de trainers op de baan. 

In de producten Ontwikkelen 2, 3, 4 en Maximaliseren wordt extra fysieke training opgenomen. In 
deze trainingsproducten zit een standaard fysieke trainingspakket (Pakket 1), namelijk: 

- Trainingsmomenten op maandag en woensdag bij Sportiom* (in onderling overleg is 
besloten dit stop te zetten na 1/1/2019), niet iedereen kon even goed bediend worden qua 
tijd en beschikbaarheid van de zaal en er is een nieuwe exploitant gekomen). 

- Fysieke training op de baan bij Bastion op zaterdag van 10.00u tot 11.00u 

- Individuele fysieke test plus individueel trainingsprogramma (via van Lith, tot 18 jaar 
automatisch via verzekering) 

- Fysieke testdag (Skills Intelligence.com), medio maart 

De individuele fysieke test zal onderling door Van Lith Healthness center met eenieder worden 
afgestemd. Wij geven alle namen door die deze test willen afnemen, Van Lith zal daarna contact 
opnemen. De planning is om deze testen in de week van het Carras/Keershuis toernooi uit te laten 
voeren. 

De fysieke testdag wordt nog gepland, meer informatie en een definitieve datum volgt nog. 
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Vanaf 1/1/2019 zal Bastion Baselaar, in samenwerking met Van Lith Healthness Center (Prins 
Clausstraat 1a; 073-6410009, http://vanlithhealthness.nl/), 2 extra fysieke trainingspakketten 
aanbieden, die tegen een meerprijs kunnen worden afgenomen. Onderstaande pakketten worden 
met een substantiële korting aangeboden, waardoor deze pakketprijzen mogelijk zijn gemaakt. 

Dit zijn de volgende pakketten: 

Pakket 2: Fysieke test plus individueel trainingsprogramma. Trainingsprogramma in de cloud op 
basis van de meting, begeleiding in een groep van fysio/ personal trainer, iedere 4 weken een 
periodieke opbouw, rekening houdend met fase in het jaar, zo nodig met lengte/ gewicht/ 
groeispurt meting iedere 4 weken. 

Duur: 6 maanden (januari 2019- juni 2019), 1x 1uur per week onder begeleiding trainen aansluitend 
op de eigen tennistraining  

Kosten €125,-** 

Locatie: Van Lith Healthness center, Prins Clausstraat 1a (eenvoudig te voet te bereiken vanaf 
Bastion) 

Pakket 3: Fysieke test plus individueel trainingsprogramma.  Trainingsprogramma in de cloud op 
basis van de meting, begeleiding in een groep van fysio/ personal trainer, iedere 4 weken een 
periodieke opbouw, rekening houdend met fase in het jaar, zo nodig met lengte/ gewicht/ 
groeispurt meting iedere 4 weken. 

Duur: 6 maanden (januari 2019- juni 2019), 2x 1uur per week onder begeleiding trainen aansluitend 
op de eigen tennistraining  

Kosten €300,-** 

Locatie: Van Lith Healthness center, Prins Clausstraat 1a (eenvoudig te voet te bereiken vanaf 
Bastion) 

** De exacte kosten zijn afhankelijk van de individuele zorgverzekering en zullen op aanvraag 
individueel berekend worden. Prijzen zijn richtlijn en kunnen zowel positief als negatief afwijken van 
de daadwerkelijke definitieve prijs. Mate van aanvullend verzekerd zijn heeft hierop invloed. Naar 
mate er meer wordt afgenomen (Pakket 3) zal er waarschijnlijk minder gedeclareerd/vergoed 
worden, vandaar dit prijsverschil. Voor spelers onder de 18 valt dit onder de zorgverzekering van de 
ouders. Voor spelers boven de 18 valt het onder de eigen zorgverzekering. 

Kleding 
In ieder profiel zal er iets van kleding worden voorzien. In de producten Leren en Groeien is dit een 
Bastion wedstrijdshirt. Voor Ontwikkelen 2,3, 4 en Maximaliseren is dit een pakket. Bij opgave moet 
de shirt maat worden opgegeven. Daarnaast zal er 1x per jaar een moment voorzien worden waarin 
er gepast kan worden. 

Indien Bastion Baselaar wordt verlaten binnen 3 jaar na uitreiking wordt de speler geacht het shirt/ 
kleding pakket in te leveren. 

 

http://vanlithhealthness.nl/
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LOOT Status / Topsportklas 
Voor spelers met een LOOT-status of status Topsportklas biedt Bastion Baselaar de mogelijkheid om 
op maandag en woensdag in de ochtend extra te trainen. Let wel, dit gedeelte geldt enkel voor 
spelers met deze LOOT-status. 

Trainingstijden zijn: 

Maandag 8.15 - 9.45u 

Woensdag 8.15 - 9.45u 

Het LOOT programma bestaat uit 34 weken 1x per week 1,5 uur training. 

Voor meer informatie: https://www.knltb.nl/tennissers/jeugdtennis/talentprofielen/ 

  

https://www.knltb.nl/tennissers/jeugdtennis/talentprofielen/
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De tarieven 
 

Profiel Leren: 

Tenniskids blauw   EUR   61,- 

Sjors Sportief:     EUR 175,- 

Leren 1:  EUR 430,- 

Leren 2:    EUR 770,- 

 

Profiel Groeien: 

Groeien: EUR 710,- 

 

Profiel Ontwikkelen 

Ontwikkelen 1:     EUR 1125,- 

Ontwikkelen 2:    EUR 1390,- ** 

Ontwikkelen 3:     EUR 1875,- ** 

Ontwikkelen 4:    EUR 2365,- ** 

**  bij deze producten is een extra variabele te verkrijgen subsidie te behalen. Zie puntensysteem. 

 

Profiel Maximaliseren 

Maximaliseren:   Gebaseerd op Ontwikkelen 2, 3 of 4. Prijs wordt op maat vastgesteld.  

Binnen de profielen geldt voor senioren  een toeslag van €70,- i.v.m. contributie die voor senioren 
hoger is dan voor jeugd. 

 

LOOT:     EUR 750,- 

Alle jaarprogramma’s worden extra gesubsidieerd door de vereniging. 
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Facturatie 
 

- Al onze pakketen worden geincasseerd in 4 termijnen. (2 keer in 2019 en 2 keer in 2020) 

 

Trainingen, afmelden en inhalen 
Bij ziekte, blessure of elke andere verhindering waardoor je een training niet kunt volgen. Laat dit via 
sms/WhatsApp weten aan trainer Jeroen Bok,  Tim Louwman dan wel Chantal Oomen, al naar gelang 
van wie je die training op dat moment hebt. 

Om in te halen, idem, vraag Tim/Jeroen/Chantal via sms/WhatsApp wanneer er plaats is. Zij 
reageren daarop en zullen je (indien er plaats is) een beschikbare tijd geven om een gemiste les in te 
halen. Let wel, als alle groepen vol zitten is het niet vanzelfsprekend dat er überhaupt ingehaald kan 
worden. Met andere woorden, het is geen vanzelfsprekend recht om in te halen, het is 
meegenomen indien dit lukt en er ergens plaats is. 

Hou er rekening mee dat de trainers vaak of in de auto zitten, of op de baan staan om training te 
geven. Dit zorgt ervoor dat zij wel inkomende WhatsApp berichten ontvangen, maar nog geen 
reactie kunnen geven. Responstijden van gestuurde berichten kunnen daardoor variëren. Uiteraard 
zal er altijd ruim voorafgaand aan een mogelijke inhaaltraining reactie worden gegeven of dit al dan 
niet mogelijk is. 

Blessures 
In geval van langdurige blessures is Bastion Baselaar natuurlijk bereid mee te denken aan een 
oplossing. Langdurige blessures worden hierbij gedefinieerd als klachten die langer dan 3 weken 
aanhouden en waarin gedurende deze weken ook de trainingen worden gemist. Oplossing hiervoor 
zal eerst gezocht worden in inhalen van trainingen indien de speler weer fit is. Eventueel zelfs in het 
jaar daaropvolgend. Als laatste zal bekeken worden aan het einde van het jaar te bekijken of 
financiële compensatie mogelijk is. Hierbij moet niet vergeten worden dat Bastion de kosten al 
gemaakt heeft. De trainer is ingeboekt en de banen zijn gehuurd. Ieder blessure geval is uniek en 
zullen we als dusdanig dan ook oplossen. Graag contact zoeken met de TC indien de speler langdurig 
geblesseerd is. 

 

Regeling gebruik binnenbanen 
Alle spelers die een van de trainingsproducten Leren, Groeien, Ontwikkelen of Maximaliseren 
hebben afgenomen, kunnen kosteloos onderling op de binnenbanen tennissen, indien deze baan vrij 
ligt. Bastion hoopt hiermee het onderling vrij tennissen van de jeugdleden te stimuleren. Wel geldt 
deze regel enkel voor spelers die onderdeel zijn van de profielen. Indien een profielspeler met een 
niet-profiel speler wil tennissen, dan kan een binnenbaan gehuurd worden voor €7,50 per uur. 
Middels de ledenpas kan aangetoond worden dat hij/zij onderdeel is van de selectie. Achter de bar is 
namelijk de volledige lijst van profiel spelers inzichtelijk, zodat dit controleerbaar is voor degene die 
bardienst heeft. 

Verder gelden hier ook nog de volgende spelregels: 
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- De baan kan niet vooraf gereserveerd worden. 
- Indien andere spelers een baan reserveren (tegen de reguliere geldende tarieven), dan gaat 

dat voor en dient er plaats gemaakt te worden voor deze leden. 

Padel 
Iedere profiel speler kan gebruik maken van de padel banen aangezien deze onderdeel zijn van de 
contributie. Een racket en ballen zijn eenvoudig te huren aan de bar voor E5,- Reserveren verloopt 
via het reguliere afhangsysteem. Een baan reserveren kan tot 7 dagen van te voren door te bellen 
naar de club en dit te laten noteren in het boek of via de club app. 

Clubkampioenschappen 
De TC heeft in samenspraak met de trainers enkele regels bepaald wat betreft de deelname aan de 
clubkampioenschappen (CK). 

Voor de gehele vereniging, de gezonde onderlinge concurrentie tussen prestatieve en meer 
recreatieve spelers, alsmede voor de ontwikkeling van de spelers zelf, vinden we deze regels 
belangrijk. 

Deze regels houden in: 

1. Van alle profielspelers , wordt verwacht dat zij meedoen mee aan de Jeugd CK of CK. Deze 
kampioenschappen zullen op rating worden gecategoriseerd.  

2. Deze spelen dan sowieso een enkelspel.  

3. Een tweede enkelonderdeel (1 leeftijdscategorie hoger) is mogelijk. Dubbels/Mix uiteraard als 
tweede categorie ook mogelijk. Ook is het hier mogelijk dat spelers in een hogere leeftijdscategorie 
spelen als dat ze qua geboortejaar horen te spelen. 

4. Deelnemers die aan de Jeugd CK meedoen, mogen ook meedoen aan de Senioren CK, echter 
alleen in de speelsterkte categorie 4 of hoger. De TC alsmede de wedstrijdcommissie van de CK 
hebben het recht jeugdspelers te weigeren, indien de speelsterkte van de jeugdspeler te veel afwijkt 
van de rest van het deelnemersveld in deze categorie. Gedachte hierachter is dat voor zowel het 
jeugdselectielid, als de senior het van waarde zou moeten zijn dat de jeugdspeler hieraan 
deelneemt. 

 

KNLTB Voorjaarscompetitie 
De voorjaarscompetitie is een van de hoogte punten in het jaar. Alle jeugdleden worden van harte 
uitgenodigd hieraan deel te nemen. De spelers binnen de profielen leren, groeien en ontwikkelen 1 
zullen worden benaderd door de trainer en de JC. Zij zullen medio december inventariseren of je 
mee wilt doen en je vervolgens indelen in een team De TC zal vervolgens het team opgeven bij de 
KNLTB, buiten aangeven dat je wilt meedoen hoef je dus niet veel te doen. 

Alle spelers binnen Ontwikkelen 2,3 & 4 en Maximaliseren worden geacht alle speelrondes van de 
KNLTB voorjaarscompetitie aanwezig te zijn. Hierbij is het puntensysteem van toepassing, zie voor 
verdere toelichting daarop het eerder beschreven profiel. Elke afmelding dient doorgegeven te 
worden aan de TC en aan de trainer. Of een afmelding consequenties heeft voor het puntensysteem, 
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bepaalt de TC. Uitzonderingen worden per geval besproken met TC of trainer (zoals blessure, ziekte, 
privé situaties bijv. overlijden familie etc.) Vakantie wordt niet gezien geen geldige reden! Elke 
afmelding zien we daarom graag met reden tijdig tegemoet en kan worden aangegeven bij de TC. 

De competitiedata voor de KNLTB voorjaarscompetitie 2019 zijn als volgt: 

Voor de spelers tot 12 jaar in de profielen leren, groeien: 

https://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/kia-tenniskids-competitie/ 

spelers > 12 jaar in de profielen groeien, ontwikkelen en maximaliseren: 

https://www.knltb.nl/tennissers/competitie/voorjaarscompetitie/ 

Stedenteam tennis (dit onderdeel is nog in ontwikkeling) 
Bastion Baselaar heeft zich voor komend seizoen teruggetrokken uit het Stedenteam tennis. Over 
een ander invulling wordt momenteel nagedacht 

 

  

https://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/kia-tenniskids-competitie/
https://www.knltb.nl/tennissers/competitie/voorjaarscompetitie/
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Bastion Activiteiten 
Bastion Baselaar draait op zijn vrijwilligers. We zien graag dat ook de jeugd zijn steentje bijdraagt. 
Vanaf 12 jaar willen we iedere speler vragen zich 2x aan te melden voor hulp. Via bijgaande link zie 
je welke activiteiten allemaal hulp behoeven. Voor spelers uit Ontwikkelen 2, 3, 4 en Maximaliseren 
zijn hier punten te verdienen, zie voor verdere informatie hoofdstuk Puntensysteem. Graag 
aanmelden via manager@bastionbaselaar.nl. 

Vermeld daarbij duidelijk naam en exacte activiteit waarbij je wil assisteren. De TC zoekt nog naar 
een online interactieve oplossing waarin deze lijst realtime zichtbaar is, zodat direct duidelijk wordt 
welke plaatsen al ingevuld zijn en waar extra hulp nog wel wordt gewenst. 

  

mailto:manager@bastionbaselaar.nl
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Historie en missie technisch beleid 
 
September 2018- September 2021: Bastion Tennis Opleiding 

Van 2012 ten met 2015 heeft de Technische Commissie (TC) het beleidsplan ‘Ik speel voor Bastion’ 
uitgevoerd, gericht op het prestatieve tennis binnen Bastion Baselaar. Doel van dit plan was om met 
Bastion Baselaar haar regionale aantrekkingskracht te versterken en wil het geassocieerd worden als 
een vereniging waar de juiste infrastructuur aanwezig is om het maximale uit een speler te kunnen 
halen. 

In 2016 zijn op dit beleidsplan een enkele veranderingen doorgevoerd, met als doel het niveau van 
de selectie verder te kunnen stimuleren en dit ook naar buiten toe uit te kunnen dragen. Zaken als 
een kledingpakket, meer weken toernooibegeleiding en fysieke training in het selectieprogramma en 
meer oud-selectie en wedstrijdspelers van Bastion die waar mogelijk de selectiegroepen aanvulden 
in de trainingen, zijn voorbeelden van deze wijzigingen. 

In 2017 nam Bas van Hooijdonk afscheid na 5 jaar bij Bastion te hebben gewerkt als selectietrainer 
en is Jeroen Bok aangesteld als zijn vervanger. Hieruit volgde niet alleen een boost aan aanwas van 
nieuwe selectiespelers, ook ontstonden er nieuwe beleidsmatige ideeën, die zijn meegenomen in de 
nieuwe beleidsplannen.  

 

Wijzigingen beleidsplan vanaf 2018 
De TC heeft de ambitie uitgesproken om met Bastion een ‘totaalopleider’ te worden. Waar voorheen 
het echte jeugdtennis (Tenniskids) en het selectietennis binnen Bastion enigszins 2 verschillende 
programma’s waren, en de doorstroming vanuit de jeugd richting de selectie beter zou kunnen, 
ontstond het idee om het hele beleid hierin te wijzigen. Ook uitstroom van jeugdspelers vindt 
Bastion Baselaar te groot. Indien het jeugdplan en het selectieprogramma samen in 1 nieuw plan 
gegoten zou kunnen worden en er 1 opleidingsvisie is vanuit de trainers, denken we dat dat positief 
gaat werken om door te groeien.  

De mening dat alle spelers bij Bastion even belangrijk zijn, heeft geresulteerd in een nieuw plan, 
waarin vanuit 4 profielen bepaalde trainingsproducten gekozen kunnen worden. Er wordt niet meer 
door de vereniging en trainer ‘geselecteerd’, maar spelers kiezen zelf het profiel en het 
trainingsproduct dat zij het beste bij zichzelf vinden passen. 
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Onderstaand een schematische weergave van het ‘oude’ jeugdplan. Daarna de profielen binnen het 
nieuwe beleidsplan. 

Oude situatie Nieuwe situatie 

 

1= leren 
2=groeien 
3= ontwikkelen 
4= maximaliseren 

 

 

Onderstaand worden deze profielen met bijbehorende trainingsproducten verder toegelicht.  

Hierin zijn de volgende speerpunten verwerkt. 

• Bastion ziet de totale groep van jeugd- tot senior wedstrijd speler als 1 geheel.  

• Alle spelers kiezen hun eigen profiel (eventueel in goed overleg met de trainer).Financiële 
ondersteuning binnen ieder profiel met een vaste en in sommige producten variabele 
subsidie(de contracten zullen dus vervallen) 

• Ieder trainingslid is ook lid van Bastion Baselaar 

• Jaarprogramma’s  

• 1 tennis visie met intercollegiaal overleg tussen de trainers 

 

Een groot verschil met voorgaande jaren is ook de financiering. Ieder jaarprogramma wordt in dit 
nieuwe plan extra gestimuleerd door Bastion Baselaar en is daardoor extra scherp geprijsd. 

 

 

  

1 2 3 4 



 

20 
 

Jaarplanning 2019-2020 (dit onderdeel is nog in ontwikkeling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

21 
 

Trainingsgroepen / weekindeling seizoen 2019/2020: ontwikkelen en maximaliseren 
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Overige TC Evenementen seizoen 2018/2019 (dit onderdeel is nog in ontwikkeling) 
 

Evenement Van Tot 
Jeugd CK 29-08-2019 01-09-2019 
Senioren CK 02-09-2019 07-09-2019 
Pro-Am toernooi 10-11-2018 10-11-2018 
Inschrijving jeugd periode 1-1-2019 tot zomer 2019 07-12-2018 16-12-2018 
Communicatie indeling competitie teams 07-01-2019 20-01-2019 
Carras Keershuijs toernooi 12-01-2019 20-01-2019 
Carnavals toernooi 02-03-2018 02-03-2018 
Toernooiweek zilver (week 25) 22/23-06-2019 29/30-06-2019 
Open toernooi Groen/geel week 17 22-04-2019 26-04-2019 
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