
 
 

 
 

  Tenniskids Blauw is de eerste fase voor kinderen 
vanaf 4 jaar. Op speelse wijze maken ze kennis 
met tennis. Kinderen spelen nog geen wedstrijdjes 
in Tenniskids Blauw  

 
In de tweede fase, 
Tenniskids Rood, 
beginnen de kinderen op 
een kleine baan. Met 
uitdagende oefeningen 

ontwikkelen ze basisvaardigheden zoals bewegen 
en coördinatie. Ze spelen korte wedstrijdjes met 
een zachte Rode bal.  

 

  

 

 

 

 

 

 

  In de Tenniskids 
Oranje fase wordt het 
spel verder uitgebreid. 
De kinderen spelen op 
een driekwartbaan. 

De wedstrijden worden iets langer. Tenniskids 
Groen is de laatste fase. Kinderen zijn groter, 

sterk er en bespelen de 
hele baan. Techniek en 
tactiek worden verder 
ontwikkeld. 

 

 

MARQUETTE JEUGDTENNIS 

MOZARTSTRAAT 1 
1962 AA HEEMSKERK 

E: JEUGD@MARQUETTE.NL  
T: 06-47665231 
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WELKOM! 

Op Marquette staat de jeugd centraal. Met 
enthousiaste vrijwilligers van de 
jeugdcommissie bezorgen we onze 
jeugdleden een onvergetelijke Marquette-
tijd! 

Wil je gezellig met je vrienden een balletje 
slaan en andere tenniskids ontmoeten? Of heb 
jij de ambitie om de opvolger van Nadal, 
Federer of Kiki Bertens te worden? Kom dan 
tennissen bij Marquette! We organiseren 
trainingen, toernooien, kampen, 
clubkampioenschappen en nog veel meer 
activiteiten! 

 

 

 EVEN VOORSTELLEN: 

Ik ben Vincent 
Kleverlaan en ben 
inmiddels 5 jaar 
werkzaam als 
tennistrainer op 
tennisvereniging HLTC 
Marquette. Ik ben 
gekwalificeerd om 
training te geven aan 
alle jeugdleden van 
verschillende leeftijden en 
niveaus.  

Als vereniging organiseren wij naast de leuke en 
leerzame lessen ook racketmiddagen, 
tennisuitjes, het jaarlijkse populaire 
jeugdweekend en andere activiteiten om de 
jeugd een leuke en onvergetelijke tijd te 
bezorgen.  

Of je nou een beginner bent, al wat ervaring hebt, 
of simpelweg eens wil proberen of tennis iets 
voor jou is, meld je dan aan voor een proefles 
via trainer@marquette.nl of telefonisch op     
06-47665231.  

Sportieve groet, 

Vincent Kleverlaan 

 

  

 

 

PROEFLES 

Ben je na het lezen van deze flyer enthousiast 
geworden om een proefles te volgen? Dat kan 
dus!  

Het is bij ons mogelijk om 4 proeflessen te 
volgen voor maar €5,00 in totaal! 

Om deel te nemen aan de proefles kun je 
contact opnemen met Vincent.  
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