
Jeugdbeleidsplan Shot 2022 – 2024 

Momenteel heeft Shot circa 400 jeugdleden. Na de bouw van 6 padelbanen in 2020 en 2021 zijn alle 

jeugdleden sinds 2021 combi-lid, wat betekent dat zij voor hun lidmaatschap zowel mogen tennissen als 

padellen. Van alle jeugdleden padellen er nu 65 actief (begin 2022), zij hebben les en/of spelen competitie. Als 

Shot hechten wij veel waarde aan een goed jeugdprogramma voor alle jeugdleden.  

Dit beleidsplan betreft tennis en padel en vormt de leidraad voor jeugdcommissie, trainers, technische 

commissie, bestuur en betrokkenen, om alle jeugdleden van Shot optimaal tot ontwikkeling te laten komen.  

Achtergrond 

In 2018 is er door de TC en trainers het laatste jeugdbeleidsplan geschreven. De grote groei van het aantal 

jeugdleden en het combi lidmaatschap van tennis en padel vraagt om bijstelling van het huidige beleid. Op dit 

moment zijn er nog relatief weinig jeugdleden actief bij padel, voorheen was hier nog geen beleid voor 

opgesteld. De jeugd enquête die uitgezet is in december 2021 heeft ook weer nieuwe inzichten gegeven. 

Belangrijke conclusies uit deze enquête zijn o.a. dat jeugdleden graag het hele jaar door trainen, meer fun 

willen hebben, het moet betaalbaar blijven en er is behoefte aan betere oefen faciliteiten.  

Dit beleidsplan heeft als doelstellingen: 

• Er worden faciliteiten aangeboden aan de jeugd zodat ieder op zijn/haar eigen niveau zo goed mogelijk
leert tennissen en/of padellen.

• Jeugdleden worden gestimuleerd om deel te nemen aan trainingen, competitie, toernooien en

clubactiviteiten, passend binnen de financiële mogelijkheden van Shot.

• Jeugdleden komen met plezier naar Shot om te trainen, tegen elkaar vrij te spelen, elkaar te ontmoeten op

en naast de baan en zijn trots om lid van Shot te zijn.

• Shot wil het aantal tennissende jeugdleden behouden en het aantal padel spelende of daadwerkelijk

combi spelende aantal jeugdleden vergroten.

Op de volgende wijze willen we onze doelstellingen bereiken: 

Activiteiten (tennis en padel) 

Aanbieden van voldoende activiteiten en faciliteiten voor alle leeftijdscategorieën:  

• Februari   : Bezoek ABN/AMRO tennistoernooi  

• Maart    : Open Jeugdtoernooi  

• Begin April   : Seizoensopening met welkom nieuwe jeugdleden  

• April/mei   : Voorjaarscompetitie (KNLTB) 

• April/mei   : Voorjaarscompetitie (zelf georganiseerd: padel en tenniskids rood/oranje) 

• Elke woensdagmiddag : Tennisplezier 

• Elke woensdagmiddag : King of the Court junior (padel) 

• Hemelvaart   : Pyjamatoernooi voor basisschooljeugd 

• Mei- en zomervakantie : Jeugdsportkampen 

• Mei/juni   : Ouder-kindtoernooi 

• Juni    : Jeugd Onderlinge clubkampioenschappen met Davis Cup en Funmiddag 

• September/oktober  : Najaarscompetitie (KNLTB) 

• September/oktober  : Najaarscompetitie (zelf georganiseerd: padel en tenniskids rood/oranje) 

• Doorlopend   : Ladder voor de jeugd en uitwisseling met andere clubs (tennis en padel) 

• Training, aanleren van technische, tactische, mentale en fysieke vaardigheden
Overige faciliteiten:



• Oefenmuur en minibaan meer bij het park betrekken (opknappen/vernieuwen)

• Speeltuin voor broertjes/zusjes en jongste jeugd

Wie doet wat: 

Vrijwilligers: 
- Jeugd TC Voorzitter tennis: eindverantwoordelijk voor nieuwe tennisleden, activiteiten, jeugdtraining

en competitie
- Jeugd TC Voorzitter padel: eindverantwoordelijk voor nieuwe padelleden, activiteiten, jeugdtraining

en competitie
- Jeugd AC: organiseren/communiceren/bijwonen activiteiten voor recreatieve en prestatieve jeugd.
- WhoZnext team: Helpen Jeugd AC en organiseren zelf minimaal 1 activiteit per jaar.
- Competitie Cie: Organiseren de competitie voor alle jeugdleden in samenwerking met trainers

Trainers: 
- Trainen van de jeugd
- Enthousiasmeren van de kinderen voor activiteiten
- Indeling tenniskids en competitieteams in overleg met TC
- Uitdragen beleid Shot

Ouders: 
- Ondersteunen van jeugdactiviteiten
- Ondersteuning tijdens competitie/zorgen voor vervoer
- Ondersteunen van het steeds meer zelfstandig functioneren van de kinderen

Trainingen: 

• Jeugdleden worden bij de training ingedeeld op hun eigen speelsterkteniveau.

• Het KNLTB trainingsprogramma Tenniskids wordt gehanteerd voor kinderen t/m 12 jaar.

• Trainingsduur:
o tennis t/m 8 jaar: 50 minuten (blauw en rode bal)
o tennis vanaf 9 jaar: 60 minuten (vanaf oranje bal)
o tennis vanaf 8 jaar: 90 minuten (selectie)
o padel: 60 minuten

• Groepsgrootte tennis: 8 kinderen, padel: 4 kinderen

• Bij voldoende interesse van jeugdleden zal er ook conditietraining en mentale training georganiseerd
worden. Dit zal separaat zijn van het reguliere trainingsprogramma.

• Het streven is om jeugdspelers die interesse hierin hebben, zowel zomer- als wintertraining aan te kunnen
bieden. (voor meer continuïteit)

• Jeugdleden krijgen de mogelijkheid om zowel tennis- als padelles te volgen.

• Voor de sterkste jeugdleden zijn er selectiegroepen. Deze spelers trainen in principe meerdere keren per

week, 60 of 90 minuten per training en volgen zomer- en wintertraining. Aan het einde van ieder seizoen,

wordt beoordeeld in samenspraak met trainers en jeugdcommissie of de speler nog deel kan blijven

uitmaken van de selectie.

Extra trainingsmogelijkheden  

De club realiseert zich dat het gat tussen regulier trainen en de selectietraining groot is, dus willen wij op 

structurele basis ook een groep enthousiaste, ambitieuze kinderen twee keer per week training aanbieden. 

Wij hopen dat er op deze manier door de kinderen aansluiting gemaakt kan worden met de selectie met 

wellicht doorstroming als gevolg. 

Daarnaast heeft Shot de ambitie om het hele jaar door zowel vrij spelen als training aan te kunnen gaan 
bieden.  

Competitie 

• Het streven is een piramidale opbouw van teams in de verschillende competitieniveaus en leeftijdsklassen
om alle jeugdspelers voldoende doorgroeimogelijkheden en uitdaging te kunnen bieden. De ambitie is om



de sterkste jeugdteams in de hoofdklasse (tennis) uit te laten komen. 

• Jeugdleden worden bij de competitie zo goed als mogelijk ingedeeld op hun eigen speelsterkteniveau.

• Padel is nog in opbouw en er zijn nu nog weinig spelers en teams. Het plan is om een eigen kids
padelcompetitie met clubs uit de omgeving op te zetten (o.a. om grote reisafstanden te voorkomen).
Daarnaast zullen wij actief met de KNLTB samenwerken om zo snel mogelijk een goede jeugdcompetitie
onder verantwoordelijkheid van de KNLTB te laten realiseren.

Jeugdtrainers (tennis en padel) 

• De jeugdtrainers stralen enthousiasme uit, weten elkaar hierin mee te nemen/stimuleren, jeugdleden zijn
enthousiast over hem/haar. De jeugdtrainers zijn intrinsiek gemotiveerd om de jeugd naar een hoger
niveau te tillen.

• De jeugdtrainers zorgen voor eenvoudige en correcte communicatie met kinderen, ouders, jeugdbeleid
team en hoofdtrainster. Zij zijn allen als het ware een ambassadeur, binnen en buiten de club.

• De hoofdtrainers tennis en padel zijn eerste aanspreekpunt voor het bestuur inzake trainingszaken. Zij
hebben de leiding over de trainingsstaf, hebben nauw contact met de ledenadministratie en delen de
lessen in en coördineren daar waar nodig. De hoofdtrainer is niet per definitie de trainer die de selecties
traint.

• De club ambieert een selectietrainer tennis die in staat is meer jeugd aan te trekken met potentie
speelsterkte 2,3 en daarnaast actief betrokken is buiten de baan zoals competitiebegeleiding en toernooi
begeleiding (mentor/coach/leerpunten meegeven)

• Deze selectietrainer tennis werft actief spelers voor de vereniging tijdens toernooien en competitie om de
bovengenoemde piramide opbouw van spelers/teams te realiseren.

• 1 a 2 jeugdtrainers tennis zijn naast het lesgeven actief op de zondag met begeleiding van jongste
jeugdteams en op de woensdagmiddag met tennisplezier.

• Voor padel wordt uitbreiding van het aantal trainers gezocht zodat er voldoende lesmogelijkheden zijn. (er
zijn er nu te weinig)

WhoZnext team 

• Dit is een commissie met jeugdleden die meehelpt bij jeugdactiviteiten. (Tot op heden gebeurt dit op

initiële basis tijdens bijvoorbeeld ons jeugdtoernooi en de clubkampioenschappen, maar dit kan beter.)

• Het programma van de KNLTB, WhoZnext, zou goed bij Shot passen. Onder het motto ‘voor jongeren, door

jongeren’ geeft WhoZnext de vereniging een nieuwe impuls. Een WhoZnext-team is ideaal om de

betrokkenheid van jongeren op de vereniging te vergroten. Jongeren maken op een laagdrempelige

manier kennis met vrijwilligerswerk.

Financiering: 

• Als vereniging willen we stimuleren dat jeugdleden actief lid zijn, lessen betaalbaar zijn en dat alle 
jeugdleden kunnen deelnemen aan diverse activiteiten die over het jaar heen worden georganiseerd.

• Bij het huidig ledenaantal kan en wil de vereniging hierin een bijdrage leveren, en wordt dit mogelijk 
gemaakt door het subsidiëren van training en diverse jeugdactiviteiten voor jeugdleden.

• Voor 2022 levert Shot een bijdrage aan:

o Lesuurtarief: korting 8€/60 min. (bij een lesgroep met 8 kinderen is dit 1€/kind/les)

o Geen competitiebijdrage

o Geen kosten voor deelname aan Shot Onderlinge, Tennisplezier, King of the Court en Pyjama-

toernooi.

o 50% korting op de tweede training (onder voorwaarden).
• Bovenstaande geldt voor de reguliere (buiten-)trainingen. Kosten van en mogelijke korting op 

trainingen in de blaashal zullen jaarlijks bepaald worden. Voor 2022/2023 zullen de tarieven - ondanks 
de forse toename in energiekosten - aan het vorig jaar gelijk gehouden worden, inclusief 50% korting 
op de tweede training (onder voorwaarden).

• Jaarlijks zal Shot bepalen wat haar financiële bijdrage is aan zowel de breedte als top.

• Uitgangspunt is een trainingsgroepsgrootte van 4 of 8 kinderen (respectievelijk padel en tennis) zodat 
vooraf duidelijk is wat de kosten voor training zijn, ook als een groep uiteindelijk niet helemaal ‘vol’ zit.

• Selectiespelers trainen meerdere keren per week en kunnen in aanmerking komen voor een 
tegemoetkoming in deze extra trainingskosten. Shot maakt met deze jeugdspelers afspraken waarbij ze



zich actief inzetten voor de club. (Bijv.: begeleiden bij jeugdactiviteiten en/of als sparring partner fungeren 

voor andere jeugdspelers). 

• De sterkste jeugdleden/studenten (richtlijn speelsterkte 3) die zich ontwikkeld hebben binnen Shot en een
binding hebben met de club, trachten we te behouden. Doel is om te bouwen aan een structurele
piramidale opbouw met daarin alle speelsterktes vertegenwoordigd bij de jeugd, zodat jongere jeugdleden
zich aan betere spelers kunnen spiegelen en optrekken.

• De sponsorcommissie willen we ook op actieve wijze betrekken bij de financiering van diverse
jeugdactiviteiten en trainingen. Te denken valt aan shirt sponsoring, breedte training, selectiesponsoring,
conditietraining/faciliteiten, toernooi/evenement sponsoring, competitieteams sponsoring.

Communicatie: 

• Maken van jeugd activiteitenkalender door Jeugdcommissie in overleg met Activiteitencommissie en
voorleggen aan bestuur.

• Voor activiteiten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de verschillende communicatiemiddelen,
zoals social media.

Beleid jeugdselecties tennis 

Groep 1 
Leeftijdsgroep 5 t/m 6-jarigen, tenniskids rood 
Groepsgrootte: maximaal 8 kinderen 
Trainingsintensiteit: 1 x 60 minuten per week 
Selectiecriteria: 

- balgevoeligheid
- coördinatievermogen
- correctiegevoeligheid
- enthousiasme/plezier

Groep 2 
Leeftijdsgroep 7 t/m 8-jarigen, tenniskids oranje 
Groepsgrootte: maximaal 8 kinderen 
Trainingsintensiteit: 2 x 60 minuten per week 
Selectiecriteria: 

- de criteria genoemd bij groep 1
- aandachtspanne
- doorzettingsvermogen
- het kind moet gooien en vangen beheersen
- het kind moet de beheersing over zijn racket hebben met betrekking tot het opspelen
- het serveren moet in zijn ‘grove’ vorm uitgevoerd worden.

Groep 3 
Leeftijdsgroep 9 t/m 10-jarigen, tenniskids oranje en groen 
Groepsgrootte: maximaal 8 kinderen 
Trainingsintensiteit: 2 x 90 minuten per week 
Selectiecriteria: 

- de criteria genoemd bij groep 2
- de diverse slagen, forehand, backhand, service en volley moeten in de basisvorm worden beheerst
- het kunnen spelen van een rally vanaf ¾ veld

Groep 4 
Leeftijdsgroep 11 t/m 12-jarigen 
Groepsgrootte: maximaal 8 kinderen 
Trainingsintensiteit: 2 x 90 minuten per week 
Selectiecriteria: 

- de criteria genoemd bij groep 2
- het op biomechanisch verantwoorde manier kunnen uitvoeren van de basisslagen, inclusief de

variaties
- het kunnen spelen van een rally op een heel veld



 

  

 

   
 

- het komen tot tactisch juiste oplossingen bij het spelen van een wedstrijd 
Groep 5 
Leeftijdsgroep 13 t/m 15-jarigen 
Groepsgrootte: maximaal 8 kinderen 
Trainingsintensiteit: 2 x 90 minuten per week en 1 x per week kracht/coördinatietraining 
Selectiecriteria: 

- de criteria genoemd bij groep 2 
- de progressie van de rating gaat een steeds belangrijkere rol spelen 
- trainingsdoelen worden afgestemd op het niveau van de beste 4 spelers van de groep 

Groep 6 
Leeftijdsgroep 16 jaar en ouder 
Groepsgrootte: maximaal 8 kinderen 
Trainingsintensiteit: 2 x 90 minuten per week en 1 x per week kracht/coördinatietraining 
Selectiecriteria: 

- de criteria genoemd bij groep 2 
- de speler moet zowel in technisch, tactisch, fysiek en mentaal opzicht in staat om geheel of 

gedeeltelijk te kunnen trainen met de seniorenselectie. 
 
Beleid jeugdselecties padel 
Vanaf april 2022 gaan we starten met jeugdselecties padel voor de jeugdleden van Shot. 
Kinderen die hiervoor in aanmerkingen willen komen kunnen dat aangeven bij het inschrijven voor de training. 
De padel hoofdtrainer bepaalt wie er in in de selectie worden opgenomen. Hiervoor wordt voor de start van 
het nieuwe lesseizoen mogelijk een selectiedag georganiseerd. 
De jeugdselectietrainingen worden gegeven door de hoofdtrainer. 
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de jeugdselectie zijn: 

• de speler is bereid om twee keer per week te trainen (maandagmiddag/dinsdagmiddag en 
donderdagmiddag) 

• de speler speelt padelcompetitie voor Shot  

• de speler neemt deel aan open padeltoernooien.  
 
Omdat de KNLTB-competitie nog niet zo volwassen is, werken we ook aan het opzetten van een regionale 
competitie. Daarnaast kunnen sterke jeugdspelers van Shot ook aan de seniorencompetitie deelnemen. 
 
We gaan voor de jeugdselecties uit van de volgende leeftijdscategorieën: t/m 12, t/m 14, t/m 16 en t/m 18. 
Waarbij de trainingen van bepaalde leeftijdsgroepen mogelijk gecombineerd worden. 
Padel en zeker jeugdpadel is nog sterk in ontwikkeling, daarom zullen we elke 6 maanden evalueren hoe we 
het jeugdselectiebeleid optimaliseren.  
 
Samen met de sponsorcommissie onderzoeken we of we de jeugdselectie kunnen voorzien van selectiekleding 
en mogelijk ook een racketpakket. 




