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Even voorstellen!  
 

Wij zijn Ace en Love en wij zijn de mascottes van Tenniskids, het 
tennisprogramma voor kinderen tot en met 12 jaar. Wij vinden het 
superleuk dat je lid bent geworden van HLTC Marquette! Tennis op 
onze club bestaat uit trainingen, wedstrijdjes en tal van leuke 
activiteiten! Hoe dat verder in zijn werk gaat? In dit informatieboekje 
lees je er alles over! 

 
Wij wensen je heel veel plezier! 

 
Ace en Love 



Onze vereniging 
 

Onze tennisvereniging is opgericht in 1960 
en de langst bestaande tennisclub van 
Heemskerk. De vereniging beschikt over  
6 gravelbanen en is gelegen in een bosrijke 
omgeving. Dit seizoen telt Marquette zo een 
300 senioren en 60 jeugdleden! 

 

Bij onze club wordt recreatief, maar ook zeker prestatief tennis gespeeld. 
De jeugdcommissie wil dan ook met name de ontwikkeling van onze 
jongste leden stimuleren door de kinderen veel te laten tennissen! Naast 
trainingen, competitie en toernooien worden er leuke activiteiten 
georganiseerd, zoals racketmiddagen en ons fameuze jeugdweekend! 
Uiteraard is ook het Hotel Marquette Aardbeientoernooi een begrip in de 
regio. In die week komen er uit heel het land kinderen wedstrijdjes spelen 
op ons park en ook jij kunt daar natuurlijk aan meedoen!  
 

Op www.marquette.nl is onder het kopje “jeugd’ nog veel meer informatie 

te vinden over het tennis op onze club. Neem snel een kijkje! 

http://www.marquette.nl


Training 
 

Nu je lid bent van onze tennisvereniging wil je natuurlijk (nog beter) leren 
tennissen én nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken. Dat kan! We 
hebben een ervaren tennisleraar die gekwalificeerd is om trainingen te 
verzorgen aan leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus. Zijn 
naam: Vincent Kleverlaan. Vincent stelt zich hieronder aan jullie voor! 

 
Mijn naam is Vincent Kleverlaan en ik speel 
inmiddels 18 jaar op onze prachtige club! 
Daarnaast ben ik met veel plezier werkzaam 
als trainer op HLTC Marquette. 
 

Ik geef les aan al onze jeugdleden en ik weet 
zeker dat ik ook jou kan laten ontwikkelen tot 
een goede tennisser/tennisster! Mocht je 
broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes 
hebben die ook willen tennissen? 
 

Neem dan contact met me op!  
 
Vincent Kleverlaan 

 

 



Competitie 
 

Als lid van HLTC Marquette doe je ook mee aan de competitie die hoort bij 
de gekleurde fase waar je in speelt. Deze competitie wordt zowel in het  
voor- als in het najaar gespeeld en vindt plaats op de zondagen.  

 

De competitie is een uitgelezen mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. Je 
speelt met je team tegen kinderen van andere verenigingen in zowel enkel- 
als dubbelpartijen. Hier doe je dus de eerste ervaring op van wedstrijdjes 
spelen EN kun je toepassen wat je bij meester Vincent hebt geleerd!   

 

Toernooien 
 

In de weken dat er geen competitie is, organiseren veel verenigingen 
toernooien voor kinderen in Rood, Oranje en Groen. Tijdens deze toernooien 
speel je korte partijen en leer je steeds beter tennissen. Sommige 
toernooitjes zijn één dag en andere zijn verspreid over meerdere dagen. 

 

Ook Marquette organiseert een toernooi en ons toernooi heet het 

Aardbeientoernooi. Dit valt altijd in de eerste week van de zomervakantie 

en is al sinds jaar en dag een succes! 



Tenniskids 
 

Tenniskids is het programma voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Met 
speciale ballen, rackets, banen en oefeningen leer je razendsnel tennissen. 
Je wordt direct in een team met leeftijdsgenootjes geplaatst en gaat al 
snel wedstrijdjes spelen. Ook leer je op een leuke manier de juiste 
techniek. Plezier en samenspel; daar draait het om bij Tenniskids! 

 

Het Tenniskids programma bestaat uit verschillende gekleurde fases. 
Kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar starten met Tenniskids Blauw en 
doen leuke oefeningen en spelletjes op de tennisbaan. Na blauw ga je naar 
rood en begin je op een kleine baan te tennissen. Daarna stroom je door 
naar oranje en uiteindelijk groen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na groen zijn de kinderen helemaal klaar om op een hele baan te 
tennissen met de bekende gele bal. Je beheerst de juiste techniek om op 
een heel veld rally’s te spelen. De kinderen in de leeftijd van 11 t/m 17 jaar 
kunnen dan ook mee gaan doen aan de KNLTB Junioren competitie in het 
voor- en najaar.   



Tenniskids 



Tenniskids spelregels 
Met plezier tennissen  

Het belangrijkste bij Tenniskids is dat kinderen met plezier op de baan 
staan en hun tegenstander na de wedstrijd altijd een hand of high five 
geven. Schelden, met een racket gooien of de tegenstander expres 
afleiden, is dan ook niet de bedoeling. Bij de Tenniskids wedstrijdjes is 
geen scheidsrechter aanwezig, daarom is het belangrijk 
dat zowel kinderen als ouders de spelregels kennen. 

Telling 

Hieronder vind je per kleur de telling op een rij. De tennisleraar 
oefent met de kinderen tijdens de tennisles de telling en kan ook jouw 
eventuele vragen over de telling beantwoorden. 

Rood 

• Bij Rood speel je een wedstrijd tot de 7 punten. Er is een 
normale telling (1, 2, 3). De speler die het eerst 7 punten haalt wint 
de wedstrijd (7-6 is einde partij). 

• Je serveert om de beurt, dit mag bovenhands en onderhands (als de 
bal maar niet eerst stuit). Als de eerste poging fout gaat, mag er nog 
een keer geserveerd worden. 

Oranje 

• Een wedstrijd in Oranje bestaat uit 4 gewonnen games. Een game 
win je door 4 punten te winnen. De telling gaat als volgt: 15 - 30 - 40 
- game. Bij de stand 40 - 40 geldt het Beslissend Punt Systeem: het 
winnende punt levert de game op. De ontvanger bepaalt vanaf 
welke kant de serveerder het punt moet spelen. 



Tenniskids spelregels 

• Bij een 3 - 3 stand in games wordt een beslissende game gespeeld. 

• Bij een oneven gamestand wissel je van speelhelft. 

• Je serveert om de beurt, mag bovenhands en onderhands (als de bal 
maar niet eerst stuit). Als de eerste poging fout gaat, mag er nog een 
keer geserveerd worden. 

Groen 

• In Groen speel je 2 sets om 4 gewonnen games met een verschil van 
2 games (bijvoorbeeld 4 - 2 of 5 - 3). Een game win je door 4 punten 
te winnen. De puntentelling gaat als volgt: 15 - 30 - 40 - game. Bij de 
stand 40 - 40 geldt het Beslissend Punt Systeem: het winnende punt 
levert de game op. De ontvanger bepaalt vanaf welke kant de 
serveerder het punt moet spelen. 

• Bij 4 - 4 in de game speel je een tiebreak tot 7 punten (met een 
verschil van 2 punten):- De speler die aan de beurt is om te serveren, 
serveert vanaf rechts voor het eerste punt. De tegenpartij 
serveert daarna vanaf links voor het tweede punt en vervolgens 
vanaf rechts voor het derde punt.- Iedere speler serveert daarna 
steeds voor twee punten. Eerst vanaf links en daarna vanaf rechts.- 
Er is een normale telling (1, 2, 3). Degene die het eerst 7 punten 
haalt, met een verschil van twee punten, wint de tiebreak. De set is 
dan gewonnen met 5 - 4. Na iedere 6 punten in de tiebreak moeten 
de spelers wisselen van speelhelft. 

• Als het 1 - 1 in sets staat, speel je een beslissende tiebreak tot 7 
punten (met een verschil van 2 punten). 



Benodigdheden 

 
Met een racket, sportschoenen en de juiste tenniskleding kun je zo de baan 
op. Informeer eens bij Vincent voor de juiste materialen. Ben je van plan 
nieuwe tennisschoenen aan te schaffen? Houd dan rekening met de 
ondergrond van onze banen. Er zijn speciale tennisschoenen voor 
verschillende ondergronden. Onze tennisclub heeft gravel als ondergrond. 

 

Tenniskleding 

 

Wil je komend jaar ook in een mooi Marquette outfit op de baan 

verschijnen? Dat kan! Met onze partners Marcel Sport hebben we een 

exclusieve Marquette collectie opgesteld. 

Deze kledinglijn bestaat uit: 

• trainingspak 

• shirt 

• korte broek of rokje 

 

Aangezien we onze Marquette leden mooi aangekleed willen hebben, 

kunnen we dit complete tenue twv 150 EUR, voor een speciaal Marquette 

tarief van 90 EUR aanbieden! Ga dus snel langs bij Marcel Sport om jouw  

tenue te bestellen! 



All-in Trainingspakket 

 
Sinds 2019 kent Marquette all-in pakketten voor de jeugdleden. Voor de 
ouders wel zo handig, want dat betekent een vast bedrag per maand. Voor 
aanvang van het seizoen kunnen ouders de keuze kenbaar maken. 
De bedragen worden iedere maand automatisch afgeschreven.  Inschrijven 
voor de pakketten is mogelijk vanaf 15-02-2022. De inschrijflink zal gedeeld 
worden in de groepsapps, maar zal ook op de website staan. 

 
 
 
 
Buiten training 
 
 

Binnen training 

 
 
Competitie voorjaar 

 
Competitie najaar 

 
Deelname racketmiddagen 

 
 

Bedrag per maand   

Brons 

 

1x per 
week 

 
1x per 
week 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
 

32,00 

EUR 

Voorwaarden 

• Een All-in pakket wordt aangegaan voor de duur van één 1 jaar (Apr22 tm Mrt23) 

• Groepjes worden ingedeeld door de trainer, met minimaal 4 kinderen per groep 

• Er wordt gedurende 34 weken lesgegeven en de duur van een training bedraag 1 uur 

Zilver 

 

2x per 
week 

 
1x per 
week 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
 

42,00 

EUR 

Goud 

 

2x per 
week 

 
2x per 
week 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
 

52,00 

EUR 

Platina 

 

3x per 
week 

 
2x per 
week 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
 

62,00 

EUR 



Sfeerimpressie Marquette jeugd 

 



 

 



Tips voor ouders 

Als ouder speel je een belangrijke rol bij het plezier dat jouw kind aan tennis beleeft.  

Je kunt op een prettige manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de 

tennisvaardigheden van jouw kind.  

Tenniskids  

Onderzoek heeft uitgewezen dat vaardigheden als rennen, springen, balanceren, 

coördinatie, gooien en vangen van essentieel belang zijn voor kinderen in de leeftijd tot 

tien jaar om tot een optimale sportontwikkeling te komen. Tenniskids is een leuke en 

goede manier voor kinderen om te leren tennissen waarbij alle genoemde vaardigheden 

uitgebreid aan bod komen.  

Laat je kind spelen in de voor hem/haar geschikte kleur. Dit zorgt ervoor dat je kind plezier 

houdt in tennis en de mogelijkheid krijgt om zijn/haar vaardigheden optimaal te 

ontwikkelen. De trainer geeft advies in welke kleur jouw kind het beste kan spelen.  

Zorg ervoor dat je kind over het juiste formaat racket beschikt en de juiste ballen gebruikt.  

Het is goed om als ouder bekend te zijn met de tennistelling en de regels. Op die manier 

kan je jouw kind helpen bij de wedstrijdjes  

Stimuleren  

Af en toe met je kind tennissen is niet alleen erg leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling 

van zijn of haar vaardigheden. Dit hoeft niet altijd op een tennisbaan. Het kan ook op een 

pleintje in de buurt, de stoep of oprit. Ook andere balspelletjes en sportactiviteiten zijn 

goed voor de lichamelijke ontwikkeling.  

Stimuleer deelname aan clubactiviteiten. Tijdens deze activiteiten heerst vaak een leuke, 

ontspannen sfeer waarin jouw kind vriendjes of vriendinnetjes kan maken. Het sociale 

aspect is erg belangrijk in deze leeftijdsfase.  

Natuurlijk vinden kinderen het fantastisch als hun ouders interesse tonen in hun 

prestaties. Teveel aandacht op het prestatieve is alleen niet de bedoeling. Vraag 

bijvoorbeeld ook eens hoe je kind de wedstrijd heeft aangepakt, welke strategie hij/zij 

heeft gebruikt en of hij/zij voldoende doorzettingsvermogen heeft getoond.  

Respect  

Bij tennis is het gebruikelijk dat er waardering getoond wordt voor de inzet van beide 

spelers. Applaus voor mooie punten is een goede gewoonte, maar spreek ook gerust 

waardering uit voor bijvoorbeeld doorzettingsvermogen. Tolereer geen scheldpartijen en 

onsportief gedrag. Respect voor de tegenstander hoort bij de sport. 



Contactgegevens 

 
HLTC Marquette 
 Mozartstraat 1 
 1962 AA Heemskerk 
 E: info@marquette.nl 
 T: 0251-235475 

 
Jeugdcommissie 
 E: jeugd@marquette.nl 

 

Trainer 

 Vincent Kleverlaan 
 E: trainer@marquette.nl 
 T: 06-47665231 

 

HLTC Marquette 

 www.marquette.nl 

 www.facebook.com/marquette.nl/ 

 

KNLTB 

 www.knltb.nl 

 www.tenniskids.nl 

 www.mijnknltb.nl 

mailto:info@marquette.nl
mailto:jeugd@marquette.nl
mailto:trainer@marquette.nl
http://www.marquette.nl
http://www.facebook.com/marquette.nl/
http://www.knltb.nl
http://www.tenniskids.nl
http://www.mijnknltb.nl


 

Veel plezier en 

tot snel bij  

HLTC Marquette! 

 


