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Inleiding

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, luidt het bekende gezegde. 

Tennisvereniging De Hopbel gaat de eigen jeugdafdeling weer nieuw 
leven inblazen. JTS Smesh (samenwerking TV De Hopel en TC Skinlo) 
stopt per 1 juli 2017.

In deze verkorte presentatie geven wij jullie een inkijk in ons 
jeugdbeleid voor de komende jaren. Hoe denken wij over jeugdtennis 
en hoe gaan wij het jeugdbeleid vorm geven.

Veel (lees)plezier!
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Waar willen we naartoe?

• Wij gaan tennis leuk maken voor iedereen. 

• We gaan er een echte familievereniging van maken. Plezier op en 
rond de tennisbaan wordt hierbij het uitgangspunt. 

• Jeugdleden zullen gaan vragen wanneer zij weer mogen tennissen 
of trainen. 

• Zij zullen graag naar de tennisbaan gaan. Zij het om samen met 
vriendjes of vriendinnetjes te gaan tennissen of om samen met de 
senioren mee te gaan doen aan toernooien. 

• Wat is er nu leuker dan samen met je vriend(in), vader, moeder, 
opa of oma op de baan te staan en samen een balletje te slaan. 

• Ze zullen vriendjes en ouders gaan uitdagen. 

• Weg met die tablet en televisie, op de tennisbaan is het te doen! 

• Lekker buiten, genietend van het zonnetje, zichzelf op sportief vlak 
meten met leeftijdsgenoten of familieleden.



Looptijd en contributie lidmaatschap

• De looptijd van het lidmaatschap voor de jeugd wordt 
gelijkgetrokken met de looptijd van het lidmaatschap voor 
senioren. Dit wil zeggen van 1 januari t/m 31 december.

• De contributiegelden zijn als volgt:

– Minioren (4 t/m 9 jaar) 35.00 per jaar

– Junioren (10 t/m 17 jaar) 70.00 per jaar

– Senioren (vanaf het jaar dat men 18 wordt) 140.00 per jaar

De Contributie wordt in twee gelijke delen geïncasseerd.



Speelgerechtigdheid

De jeugdleden zullen dezelfde speelgerechtigdheid krijgen als alle 
seniorenleden binnen TV De Hopbel. 

Er wordt dus geen onderscheid gemaakt qua speelgerechtigdheid 
tussen de verschillende leeftijdscategorieën.



Activiteiten voor de jeugd (1)

• Welkomstbijeenkomsten voor nieuwe leden (ieder kwartaal)
• Husselen (1 keer per maand)
• Filmavond/Feestavond met overnachting in het clubhuis (1x per 

jaar)
• Uitwisseling met andere verenigingen (2x per jaar)
• Kamperen op de vereniging (1x per jaar)
• Bezoek aan professioneel toernooi, zijnde ABN-Amro toernooi in 

Rotterdam of Ordina Open in Rosmalen (1 x per jaar)
• Oliebollentoernooi (1 x per jaar)



Activiteiten voor de jeugd (2)

• Carnavalstoernooi (1x per jaar)
• Ouder-Kind toernooi (2x per jaar)
• Familietoernooi (1x per jaar)
• Ontbijttoernooi (1x per jaar)
• Regelavond (2x per jaar)
• Gameavond (1x per jaar)
• Competitiebijeenkomsten (voor iedere competitiestart)

Elke activiteit heeft als hoofddoel “meedoen en genieten is véél 
belangrijker dan winnen



Organisatie en Overleg

• Het eerste jaar (2017-2018) zal de jeugdafdeling aangestuurd worden door 
de voorzitter samen met de Technische Commissie van het bestuur.

• Samen gaan we de kaders vaststellen en op een gedegen wijze een eigen 
jeugdcommissie optuigen. Deze zal gaan bestaan uit personen uit het 
bestuur, enkele ouders en ook zeker uit enkele jeugdleden.

• Daarnaast komt er dan ook een “jeugdbestuur”, bestaande uit een aantal 
jeugdleden, dat fungeert als klankbord vanuit de jeugd, de 
Jeugdclubkampioenschappen organiseert en op ad-hoc-basis 
ondersteunende activiteiten verricht. 

• Behalve dat het wenselijk is om in gesprek te blijven met de jeugd is dit 
ook goed voor de ontwikkeling van de kinderen zelf. Zij leren om voor 
zichzelf op te komen, om zich te profileren binnen groepen 
gelijkgestemden en doen hier ervaringen op die hen in hun verdere leven 
van pas zullen komen. 

• Als we dit allemaal op de rit hebben zullen we als jeugdcommissie het 
beleid voor de komende jaren gaan vaststellen en uitvoeren. Wij hebben in 
ieder geval veel zin in.



Trainingen

• De trainingen bij TV De Hopbel worden gegeven door Tennisschool 
Gijs. 

• Deze tennisschool is gecertificeerd als “talent partner van de 
KNLTB” en verzorgt de trainingen bij 16 verenigingen in Brabant. 

• Er zijn slechts twee tennisscholen in Centraal Brabant die 
gecertificeerd partner zijn van KNLTB voor het opleiden van 
jeugdspelers t/m 12 jaar.

• De tennisschool wordt gerund door Gijs Verheijen, Monique Fitters 
en Eddy Stupers. De trainingen op onze vereniging worden verzorgt 
door Trudy van Houten en Danny van Kessel.



Trainingen

• Er zijn verschillende trainingsmogelijkheden beschikbaar. Of je nu 
net begint of al jaren tennist op hoog niveau. Voor elke jeugdspeler 
is er een passende trainingsvorm beschikbaar.

• Wij hebben regelmatig contact met de clubtrainers en de 

organisatie. Hierin wordt continue geëvalueerd en bijgestuurd om 

zowel de jeugd als de volwassenen binnen onze vereniging de best 

passende trainingsmogelijkheden te blijven aanbieden.



Toekomstig selectiebeleid

• Wil je meer uitdaging? Ook dan ben je bij ons aan het juiste adres. 

Onze tennisleraren doen er alles aan om het beste in je naar boven 

te halen. De trainingen worden intensiever en je wordt constant op 

een plezierige manier uitgedaagd met als doel je spel te 

verbeteren. De trainingen worden aangepast aan jouw niveau en 

wensen. Door de jarenlange ervaringen van de trainers en de 

organisatie is er altijd een passend aanbod samen te stellen.



Tenniskids

• Binnen Tennisvereniging De Hopbel is er gekozen om actief mee te 
doen met het Tenniskids programma van de KNLTB.

• Binnen Tenniskids: 

– Spelen kinderen al heel snel wedstrijdjes

– Worden kinderen meteen opgenomen in een team

– Leren kinderen op een leuke manier de juiste techniek

– Ontwikkelen ze zich niet alleen met het racket maar in hun 
algehele coördinatie en sportbewustzijn

Plezier en samenspel; daar draait het om bij Tenniskids.



Tenniskids

• Blauw
Speciaal voor de jongste jeugd is er Tenniskids Blauw. In deze eerste 
fase maken kinderen van 4 tot 6 jaar kennis met het tennisspel en de 
vereniging, waarbij plezier centraal staat. Met verschillende 
eenvoudige en uitdagende oefeningen ontwikkelen de kinderen hun 
eerste bal- en racketvaardigheden.

• Rood

In Tenniskids rood maken kinderen t/m 7 jaar verder kennis met het 
tennisspel. Ze leren de basisvaardigheden op het gebied van bewegen 
en coördinatie. Kinderen van 8 en 9 jaar mogen kiezen of ze in rood of 
oranje willen spelen. Ze maken kennis met leuke activiteiten en spelen 
korte wedstrijden in de Tenniskids competitie: de World Tour Rood. Er 
wordt gespeeld met een zachte rode bal op een minibaan (6x12 
meter). Het racket is tussen de 43 en 56 cm.



Tenniskids
• Oranje

In de volgende fase wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling. De 
kinderen (8 t/m 11 jaar) leren nieuwe slagen en technieken. Er wordt 
gespeeld op een driekwartbaan. Er wordt gespeeld met een bal die 
zachter en lichter is dan een gele tennisbal. Het racket is tussen de 56 
en 63,5 cm. De wedstrijden worden steeds langer en de kinderen 
kunnen deelnemen aan de Tenniskids competitie World Tour Oranje.

• Groen

De laatste fase in de voorbereiding op ‘hele baan’ tennis. De kinderen 
zijn 10-11-12 jaar. Er wordt op een 'hele baan‘ getennist. Technieken, 
tactieken en atletisch vaardigheden worden in deze fase verder 
ontwikkeld. De wedstrijden worden weer wat langer. De Tenniskids
competitie die bij deze fase hoort is de Groene competitie. Er wordt 
gespeeld met een langzame groene bal die geschikt is voor tennis op 
een hele baan en met een racket dat tussen de 63,5 en 68 cm lang is.



Worldtour

• De jeugd heeft ook zijn eigen competitie, die over het hele jaar 

uitgespreid wordt. Hier leren ze wedstrijden spelen.

• De World Tour bestaat uit elf speelmomenten, verdeeld over 
meerdere maanden in het jaar. Hierdoor komen de kinderen bijna 
het hele jaar door in aanraking met tennis. 

• Elke speeldag staat in het teken van een wereldstad die de profs 
ook aandoen binnen de ATP World Tour.

• Wij zullen alle jeugdleden adviseren zich in te schrijven en samen 
met hun leeftijdgenoten te genieten van de competitie-
mogelijkheden binnen de KNLTB. 



Communicatie

Hoe bereiken we de jeugd en zijn/haar ouders:

• De jeugd leest nauwelijks kranten, kijkt steeds minder (lokale) 
televisie maar is meer verknocht aan de moderne media. Wij zullen 
de toekomst van de vereniging dus gaan bereiken op een 
modernere manier:

• We gaan een logo creëren voor de jeugdafdeling die van deze tijd is, 
modern, fris

• We gaan de jeugd persoonlijk (via de trainersorganisatie) aanspreken

• We gaan een eigen Facebook pagina maken, specifiek op de jeugd gericht

• We gaan een eigen Instagram account maken

• We gaan mailen met zowel de jeugd als met de ouders

• Er komt een eigen stuk van en voor de jeugd in de algemene nieuwsbrief



Heb je nog vragen?
Neem dan contact met ons op.

Rooiseheide 12
5481 SG Schijndel
www.tvhopbel.nl
bestuur@tvhopbel.nl
tel: 06-34378554

http://www.tvhopbel.nl/
mailto:bestuur@tvhopbel.nl

