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Selectieplan L.T.V. Vormer 

 

Introductie 

In dit selectieplan wordt verwoord waarom en hoe Vormer tegen prestatief tennis 

en de betere spelers aankijkt, hoe er mee omgegaan wordt en hoe de financiële 

dekking verloopt. Voor het jaar 2021 gaan we voort op het selectieplan 2019 - 

2020. 

 

Wat verstaan we onder selectiebeleid 

Het is belangrijk dat een vereniging alle leden, en zeker alle jeugdleden de moge-

lijkheid biedt om zichzelf te ontwikkelen in het tennisspel. Volgens bovenstaande 

visie zorgt het selectieplan ervoor dat de meer getalenteerde en gemotiveerde 

jeugd extra gestimuleerd wordt en extra mogelijkheden geboden worden om het 

beste uit zichzelf te halen op tennisgebied.  

Alleen een jeugdselectieplan is niet voldoende, het is namelijk ook belangrijk om 

deze jeugdspelers voor Vormer te behouden. Ook als ze volwassen zijn geworden.  

Om als club zo goed mogelijke prestaties neer te zetten moet het selectiebeleid 

zich ook richten op de volwassen toptennissers binnen de vereniging. Daarnaast 

zijn volwassen topspelers van wezenlijk belang om ervaringen op wedstrijd tech-

nisch gebied maar ook op mentaal en tactisch gebied met jeugd te delen. Hun er-

varing als het ware over te dragen. Pas dan is er een compleet selectiebeleid. 

Om dit allemaal mogelijk te makelen stelt Vormer middelen beschikbaar. Om het 

selectiebeleid handen en voeten te geven moet duidelijk zijn: 

o Welke doelstellingen er gehanteerd worden. 

o Hoe deze middelen ingezet worden. 

o Wie er opgenomen worden in het selectiebeleid. 

o Waaraan selectiespelers moeten voldoen. 

 

Doelstellingen: 

Dit zijn de doelstellingen die Vormer heeft op gebied van competitie en speel-

sterkte: 

Competitie: 

a) Gemengd jeugd 1e klasse (zondag) 

b) Gemengd senioren 4e klasse (zondag) 

c) Heren senioren 1e klasse (zondag) of topklasse (zaterdag) 

d) Dames senioren hoofdklasse (zondag) of topklasse (zaterdag) 

Speelsterkte: 

a) 5 heren speelsterkte 3 

b) 10 heren speelsterkte 4 

c) 3 dames speelsterkte 3 

d) 5 dames speelsterkte 4 



Selectiegroepen 

Binnen de selectie onderscheiden we:  

1) Jeugdselectie:  Junioren, d.i. leden t/m het jaar dat ze 18 worden.  

2) Seniorenselectie: Senior, d.i. leden vanaf het jaar dat ze 19 worden. 

Om een verstandig en ook financieel goed beleid te kunnen hanteren is het nood-

zakelijk om een maximum voor beide groepen in te stellen.  

1) Jeugdselectie:  maximaal 20 spelers;  

2) Seniorenselectie: maximaal 10 spelers; 

3) Totale selectie:  maximaal 30 spelers. 

De trainer bepaalt de feitelijke omvang van beide groepen, in totaliteit is een maxi-

mum gesteld van 30 selectiespelers. 

Jeugdselectie 

Alle jeugdselectie spelers dien aan de volgende criteria te voldoen om deel uit te 

maken van de selectie: 

A. Jeugdspelers die de aanleg hebben om tot de topspelers (4-3-2) van onze 

club te gaan behoren. 

B. Spelers die gemotiveerd en gedisciplineerd zijn om veel te willen trainen/ 

tennissen. 

C. Voldoende progressie in het tennisspel, zowel op technisch als op tactisch ni-

veau. 

D. Conditie en fitheid moet zodanig zijn dat er optimaal gepresteerd kan wor-

den. 

E. Voldoende motivatie in trainingen ten toon spreiden, dat de wil er is om be-

ter te worden. 

F. Gedrag op de banen moet passen binnen de fatsoensnormen die L.T.V. Vor-

mer hanteert. 

G. Sociale vaardigheden moeten aanwezig zijn om prettig binnen de selectie-

groep te functioneren. 

H. Spelers dienen alle trainingen te volgen. Indien dit niet mogelijk is moet er-

van tevoren afgemeld worden. 

I. Spelers doen de gehele competitieperiode mee, dus ook in vakanties! 

J. Verplichte deelname aan:  

enkelspel jeugdclubkampioenschappen, open jeugdtoernooi, WJTK en indien 

speelsterkte dit mogelijk maakt ook aan senior-clubkampioenschappen en 

WTK. 

K. Deelname aan minimaal 2 open toernooien, indien speelsterkte dit mogelijk 

maakt: sterren toernooien. 

L. Spelers zetten zich minimaal twee keer per jaar in voor een vrijwilligers taak 

ten goede van L.T.V. Vormer 

Seniorenselectie 

De trainer geeft aan of er jeugdspelers zijn die bij het bereiken van de grensleeftijd 

in aanmerking komen voor de seniorselectie en bespreekt dit met de TC. Indien 

een speler in aanmerking komt, bespreekt de trainer dit aan het einde van het sei-

zoen met hem of haar en geeft daarbij aan wat er van deze speler verwacht wordt. 



De speler moet aangeven of hij of zij dan in de seniorenselectie wil en bereid is aan 

de volgende criteria te voldoen. 

A. Wedstrijdniveau: minimaal speelsterkte 5, dan wel indien de leeftijd van 25 

is bereikt: minimaal speelsterkte 4. 

B. Selectiespelers trainen om hun eigen niveau te verbeteren of op peil te hou-

den.  

C. Seniorenselectiespelers hebben de bereidheid om met de betere jeugdspe-

lers en/of jeugdselectiespelers te willen trainen en hun ervaringen over te 

dragen aan deze jeugdspelers.  

D. Trainen is meer is dan zomaar een partij spelen. Selectiespelers moeten 

open staan voor verbeteringen en gericht willen trainen en gecoacht willen 

worden door elkaar en door de trainer.  

E. Er wordt per jaar in 36 weken 2 x 1½ uur getraind. We verwachten dat er 

een optimale opkomst is en een minimum aanwezigheidspercentage van 

80% wordt gehaald. Dat houdt in dat er minimaal 56 trainingen bezocht 

moeten worden. Spelers hebben de plicht zich af te melden zich bij de trai-

ner, als ze niet kunnen trainen en een reden op te geven.   

F. Selectiespelers doen mee aan het enkelspel bij het voorjaarstoernooi, club-

kampioenschappen en de W(J)TK. Tevens komen ze voor L.T.V. Vormer uit 

in de competitie en doen mee aan minimaal 2 open toernooien.  

G. Spelers zetten zich minimaal twee keer per jaar in voor een vrijwilligers taak 

ten goede van L.T.V. Vormer 

 

Ondersteuning LTV Vormer voor selectiespelers 

Om de doelstellingen te kunnen behalen wordt er door Vormer ondersteuning ge-

boden aan de selectiespelers. Deze ondersteuning bestaat voor een deel uit een fi-

nanciële tegemoetkoming in de trainingskosten en voor een deel uit het bieden van 

de mogelijkheid aan de spelers om hun tennisspel te kunnen ontwikkelen. 

Financiële compensatie trainingskosten 

Vormer stelt voor het selectiebeleid een bedrag van € 7.000 per kalenderjaar be-

schikbaar, dit zal worden gebruikt om zowel de jeugdspelers als seniorenspelers te-

gemoet te komen in de lestarieven voor de trainingen. Je krijgt dus een korting op 

het trainingstarief. Het jaartarief selectie 2021 is vastgesteld op € 475,00, dit is € 

6,60 voor een 1½-uurs-trainingsles. Ter vergelijking: een regulier lid betaalt € 8,50 

voor een 1-uurs-les dan wel € 10,85 voor een 1½-uurs-les. 

Het jaartarief wordt via automatisch incasso (middels ClubCollect) is drie (of meer-

dere) termijnen geïnd; communicatie hierover gaat via de penningmeester. 

Naast de maximaal 30 selectiespelers, heeft de trainer de mogelijkheid om andere 

goede spelers in te delen in de 1½ uur trainingen. Dit wordt niet uitgelicht in het 

selectieplan, maar dient te worden gefinancierd met open plekken en het extra 

compleet maken van de groepen zodat hier financiële middelen voor vrijkomen. 

Verdere financiële toelichting vindt u in de laatste paragraaf van dit document. 

 



Ondersteuning bij ontwikkeling 

Om de spelers de mogelijkheid te bieden om hun potentie te kunnen bereiken en 

hun spel te ontwikkelingen is biedt de vereniging hier de faciliteiten voor. Dit be-

treft o.m. de volgende zaken: 

✓ Er zijn competente trainers die de selectietrainingen verzorgen. 

✓ Er is een uitdagende indeling van de trainingsgroepen voor de spelers (trai-

nen op niveau). 

✓ Banen en trainingsmaterialen zijn in goede staat. 

✓ Jaarlijkse evaluatie van het tennisspel en ontwikkelingen door de trainer. 

✓ Trainers zijn regelmatig aanwezig bij wedstrijden van selectiespelers (om zo 

aanvullende tips en analyses te geven om te komen tot verbetering). 

 

Evaluatie en controle 

Een belangrijk element binnen dit plan zijn middelen om de ontwikkeling en het 

gedrag van selectiespelers te kunnen evalueren en controleren. Aan de spelers 

worden bepaalde eisen en criteria gesteld om de ondersteuning van de vereniging 

te mogen ontvangen. 

Contract 

Alle spelers die gebruik maken of gaan maken van de selectiemiddelen van de ver-

eniging dienen bij de inschrijving voor de lessen akkoord te gaan met de voor-

waarde in dit selectie plan. 

Gedrag 

De selectiespelers behoren tot de beste spelers van de vereniging en dit ambassa-

deurschap dienen zij ook uit te dragen zowel tijdens de trainingen als bij competitie 

en toernooien. 

In alle gevallen dienen de selectiespelers inzet te tonen tijdens trainingen en zich 

respectvol te gedragen ten opzichte van de trainers. Tevens verwacht de vereni-

ging een serieuze sportbeleving, waarbij spelers proberen het beste uit zichzelf te 

halen en zich verder te ontwikkelen.  

Dit gedrag mag ook verwacht worden tijdens de competitie en bij open toernooien. 

Spelers dienen op tijd aanwezig te zijn en zich tijdens wedstrijden volledig in te 

zetten.  

Een aantal elementen die verstaan worden onder een serieuze sportbeleving: 

✓ Op tijd aanwezig zijn bij wedstrijden en competitie 

✓ Motivatie en inzet tijdens de wedstrijden 

✓ Degelijke voorbereiding op de wedstrijd 

✓ Geen alcoholconsumptie tijdens of voor wedstrijden 

Gesprekken 

Het kan mogelijk zijn dat er een gesprek wenselijk is tussen een selectiespeler en 

de TC en/of een van de trainers. De gesprekken zullen plaatsvinden na afloop van 

het tennisseizoen, ongeveer half november in ieder geval: nà dat de speel-

sterkte voor het volgend jaar bekend zijn.  

 



Hier zijn doorgaans twee situaties mogelijk: 

➢ Een nieuwe speler treedt toe tot de selectie. In een gesprek wordt duidelijk 

gemaakt wat hij/zij van de club kan verwachten en wat de club van 

hem/haar verwacht.  

➢ Een speler die in gebreke blijft in de tegenprestatie die door de club van 

hem/haar verwacht mag worden. Hierbij kan gedacht worden aan het spelen 

van onvoldoende toernooien, ongewenst gedrag of te lage opkomst bij trai-

ningen. 

Consequenties en sancties 

Wanneer een speler in gebreke blijft bij zijn tegenprestatie zijn daar consequenties 

aan verbonden. Buiten de korting die je krijgt op het trainingstarief als selectiespe-

ler, geldt er een boete als je niet deelneemt aan de hierna genoemde toernooien: 

o Competities:  € 30,-  

o Clubkampioenschappen:  € 30,- 

o WJTK/WTK:    € 30,-  

o 2 Open toernooien:  € 30,- 

Het opleggen van sancties en/of boeten gebeurd altijd in overleg tussen de TC en 

de trainers. Per speler/geval wordt bekeken welke redenen ten grondslag liggen 

aan het niet voldoen aan de voorwaarden en of dit de speler verwijtbaar is. Niet 

voldoen aan de selectie eisen kan naast de financiële consequentie er ook voor zor-

gen dat je uit de selectie zult moeten. 

De boeten worden apart gefactureerd via ClubCollect, zo veel mogelijk tegelijker-

tijd met de incasso/ afschrijving van de laatste termijn van het selectietarief. 

 

Gemotiveerde jeugd 
Naast de selectie wilt Vormer de tennissport in Wijchen als volwaardige sport laten 

concurreren met andere sporten zoals o.a. voetbal, hockey, volleybal. Daarom is 

het vanaf januari 2020 voor alle jeugdleden (die buiten de selectie vallen) mogelijk 

om in het voorjaar van 2021 de tweede tennisles met 35% korting op het lestarief 

te volgen.  

Hiermee wilt Vormer de breedtesport stimuleren en wordt de financiële drempel 

t.o.v. andere sporten lager. Dit concept is een pilot, maar het plan is om dit struc-

tureel te implementeren. Gebleken is dat kinderen die twee keer per week trainen 

de tennissport als een volwaardige sport gaan beschouwen. Kinderen krijgen hier-

door meer binding met de tennissport, andere jeugdleden en de tennisvereniging. 

Door twee keer per week te trainen boeken ze zowel sportieve als sociale presta-

ties op onze vereniging. 

Kinderen die gebruik maken van deze financiële tegemoetkoming zullen een spor-

tieve tegenprestatie moeten leveren door in ieder geval deel te nemen aan de 

voorjaarscompetitie en 80% aanwezig te zijn op de trainingen. Ook wordt er van 

hen sterk verwacht dat ze deelnemen aan de WJTK. 
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