
 

 
 
 
TENNISVERENIGING 
 
Wat ik moet weten als mijn kind begint met tennissen 



Training 
Uw kind gaat iedere week naar les om te leren tennissen. Maar hoe werkt het verder? 
De meeste kinderen zullen eerst op het miniveld les krijgen met zachte ballen. Ze zullen steeds 
beter worden (de één wat sneller dan de ander) en na verloop van tijd zijn ze er aan toe om de 
stap naar het driekwart veld (iets groter veld) te maken en met speciale driekwart ballen te gaan 
spelen. Stap drie is naar groot veld en daarvoor zijn in het begin ook nog weer speciale ballen die 
net wat zachter zijn dan de ballen waar zij uiteindelijk mee gaan spelen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Miniveld                               Driekwartveld                          Grootveld 
 
 
Aanmelden tennisles 
Twee keer per jaar moet een kind worden aangemeld voor tennisles: voor het zomerseizoen en 
het winterseizoen. Ieder kind kan dan zijn verhinderdagen opgeven en er wordt zo goed mogelijk 
gezocht naar een groepje dat bij een kind past. De lestijden kunnen ieder half jaar verschillen. 
 
 
Selectietraining 
Als een kind wat beter is dan gemiddeld, kan het uitgenodigd worden voor de selectietraining.  Dit 
betekent o.a. dat er subsidie op trainingen gegeven wordt door de club.  Er is een A-selectie en 
een B-selectie.  De kinderen in de A-selectie krijgen meer subsidie dan de kinderen in de B-
selectie en krijgen ook voorrang met extra trainen. Er wordt  door de kinderen van de A-selectie 2x 
in de week getraind.  Als er plek is kunnen ook de kinderen in de B-selectie 2 x trainen.  Van de 
kinderen zelf wordt natuurlijk ook inspanning gevraagd als tegenprestatie voor de subsidie en extra 
training die aangeboden wordt.  Kinderen moeten competitie en toernooitjes spelen en er wordt 
ook gespard met betere kinderen/volwassenen. 
 
 
Zomer (1 april t/m 30 september) 
Uw kind is lid geworden van de tennisclub. Dit betekent in de zomermaanden dat er vrij getennist 
kan worden, ze kunnen de tennisles in praktijk brengen. Met een pasje kan een baan gereserveerd 
worden. Je hangt dan minstens 2 pasjes in de daarvoor bestemde houder en zet de klok op de 
begintijd. Er kan dan overdag minimaal een uur gespeeld worden en ’s avonds drie kwartier (maar 
als er wordt gedubbeld één uur). Kinderen kunnen met een volwassene spelen, maar kunnen ook 
met elkaar afspreken. Na afloop van het tennissen moeten ze de baan vegen met een sleepnet. 
Na 7 uur ’s avonds  hebben volwassenen voorrang op kinderen.  Een volwassene kan wel gewoon 
met een kind spelen.  Zie hiervoor de reglementen in de afhangruimte. 
U zult merken dat als de kinderen buiten de les om ook nog vrij gaan spelen de vooruitgang (veel) 
sneller gaat! 
Er mag door iedereen op het mini-baantje gespeeld worden, dus als u als ouder geen lid bent van 
de club, mag er wel getennist worden op het minibaantje met uw kind. 
 
 



Wedstrijden: competitie + toernooien 
 
Competitie 
Als kinderen genoeg vaardigheden hebben opgedaan kunnen ze competitie gaan spelen. De 
indeling van de competitie is afhankelijk van het niveau en de leeftijd van het kind. Met competitie 
speelt een team van de ene club tegen een team van de andere club. Het gezamenlijke resultaat 
wordt geteld. Teams spelen “uit” en “thuis”. 
 
Er bestaan verschillende competities voor jeugdspelers:  
Minicompetitie: op dit moment nog onduidelijk wanneer precies 
Driekwart (midi)-competitie t/m 10/11 jaar op zondagochtend: 4x in april/mei, meestal binnen. 
Woensdagmiddag-competitie hele baan t/m 12 jaar: 7x in april/mei 
Zaterdagcompetitie hele baan t/m 14 jaar: 7x in april/mei 
Zaterdagcompetitie hele baan t/m 17 jaar: 7x in april/mei 
Zondagcompetitie hele baan t/m 14 jaar: 7x in april/mei 
Zondagcompetitie hele baan t/m 17 jaar: 7x in april/mei 
 
Toernooien 
In de zomermaanden wordt een aantal activiteiten bij de tennisclub zelf voor kinderen 
georganiseerd. Er zijn mini-wedstrijdjes, drie-kwart wedstrijdjes, er is een familietoernooi, er zijn 
clubkampioenschappen. De kinderen worden hierover geïnformeerd via de trainer en via email.  
 
Verder worden ook op clubs in de buurt mini-toernooitjes en driekwart-toernooitjes georganiseerd, 
vaak op woensdagmiddag, soms in het weekend. De trainer wijst u hierop en  u kunt de trainer ook 
altijd vragen of uw kind inmiddels voldoende vaardigheden heeft opgedaan om hieraan te kunnen 
meedoen. Hij heeft ook gegevens over deze toernooitjes. Selectiejeugd moet een aantal 
toernooien spelen om ervaring op te doen. 
 
Verder zijn er ook allerlei toernooien in de buurt voor kinderen die op groot veld spelen. Kinderen 
spelen dan in een bepaalde leeftijdscategorie. Er wordt gespeeld t/m 10 , t/m 12, t/m 14 en t/m 17 
jaar. Als een kind in bijvoorbeeld oktober 2010 11 jaar wordt zal het moeten inschrijven in de 
categorie t/m 12, ook al speelt het een toernooi in juni en is dan dus nog 10 jaar. 
 
De meeste (die van mini en driekwart meestal niet) toernooien zijn via www.toernooi.nl te vinden 
en via die website kun je je dan ook inschrijven. 
 
De telling en ballen in of uit geven is in het begin nog moeilijk voor kinderen. Er wordt van ouders 
verwacht dat ze in de begintijd de kinderen hierin enigszins begeleiden. Met wedstrijdjes wordt dan 
in overleg met andere ouders af en toe geholpen bij de telling. Als u zelf de telling ook niet kent, is 
dit geen probleem, dit wordt altijd wel opgelost. 
Verder is het ook belangrijk dat ouders kinderen leren respect te hebben voor de tegenstander 
(zonder tegenstander is er ook geen wedstrijd mogelijk) en dat kinderen eerlijk spelen.  Verder is 
het goed gebruik dat kinderen elkaar na de wedstrijd feliciteren (als ze verloren hebben) of 
bedanken voor de wedstrijd (als ze gewonnen hebben). 
Als kinderen eenmaal zelfstandig kunnen tellen, is het verstandig als ouder “op afstand” te blijven.  
U mag natuurlijk gewoon kijken, maar bemoeit u zich niet met de wedstrijd.  Bij toernooien is het 
zelfs verboden om kinderen te “coachen”.   
 

www.toernooi.nl


 
Wintermaanden 
In de wintermaanden (vanaf 1 oktober t/m 31 maart) kan in het begin nog buiten getennist worden. 
Op de voorste 4 banen blijven de netten in ieder geval t/m 1 november hangen. De tennislessen 
worden binnen gegeven. Vanaf maat 37 moeten er zogenaamde binnentennisschoenen gedragen 
worden. Dit zijn schoenen met gladde zool. 
 
Winterslag 
Om kinderen zo veel mogelijk ervaring op te laten doen wordt er in de winter de Winterslag 
georganiseerd. Dit zijn onderlinge wedstrijdjes voor zgn. “mini’s” en kinderen die op ¾ veld spelen. 
Hierover wordt informatie gegeven via email en via de trainer. Het is ongeveer één keer in de 
maand op zondagmiddag. Aan ouders wordt gevraagd de wedstrijdjes te begeleiden. 
Voor de selectie-kinderen die op groot veld spelen worden ook onderlinge wedstrijden 
georganiseerd. 
 
 
Verder nog….. 
Ouders kunnen een belangrijke rol spelen om het kind enthousiast te krijgen voor tennis: stimuleer 
ze om naar de baan te gaan, tennis zelf met ze indien mogelijk en laat ze afspreken met vriendjes 
en vriendinnetjes. Laat ze aan toernooien mee doen (zoek wel de toernooien uit die geschikt zijn 
voor het kind in samenspraak met de trainer). Kom op tijd voor training en wedstrijden. Kom zelf af 
en toe kijken, dan leer je ook andere ouders kennen. Zodra een kind beter leert tennissen, wordt 
het vanzelf enthousiaster.  
 
 
Contact: 
Website REO:    www.reotennis.nl  
Mailadres trainer:    trainer@reotennis.nl 
Jeugdcommissie:   jeugdcommissie@reotennis.nl 
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