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1 Beleidsuitgangspunt.  
Een succesvolle vereniging is in het belang van al haar leden. “Succesvol” vraagt dan wel om een 

verklaring, waarbij wij ons in deze inleiding beperken tot een vereniging waar de tennissport, zowel 

op prestatiegericht- als op recreatief niveau, met plezier wordt uitgeoefend. Wij bedoelen met 

“prestatiegericht tennis” het onder de gegeven omstandigheden op een zo hoog mogelijk niveau 

spelen. 

Er zijn meerdere manieren om dit doel te bereiken en te behouden. Het gaat dan om het stellen van 

prioriteiten, zodanig dat voor de vereniging een juiste balans kan worden gevonden tussen het 

prestatiegericht- en recreatieve tennis. Het maken van een onderscheidende keuze op het gebied 

van prestatiegericht- en recreatief tennis en het voeren van een duidelijk beleid op dit gebied is van 

belang voor het voortbestaan van de vereniging. De doelstelling van LTC Soestdijk is dan ook: het 

optimaliseren van het prestatiegerichte tennis in de juiste balans met het recreatieve tennis.  

Binnen LTC Soestdijk houdt de selectiecommissie (SC) samen met het bestuur zich bezig met het 

beleid voor wedstrijdtennis. De SC stelt in samenwerking met de trainers dit beleidsplan op en is de 

leidraad voor de uitvoer van het technisch beleid van de vereniging voor de jaren vanaf 2020 

1.1 Prestatiegericht- en recreatief tennis  
Uitgangspunt voor onze vereniging is een uitgebalanceerde mix tussen prestatiegericht- en recreatief 

tennis. Prestatiegericht- en recreatief tennis bevorderen, naast plezier in het spel de onderlinge 

verbondenheid voor zowel de junioren als senioren binnen onze vereniging. Het prestatiegerichte 

tennis wordt gezien als een belangrijk onderdeel van het tennis en stimuleert het recreatieve tennis. 

Anderzijds faciliteert het recreatieve tennis het prestatiegericht tennis. Op deze wijze willen wij een 

boeiende vereniging houden waarin met plezier en enthousiasme de tennissport in de juiste balans 

bedreven wordt.  

1.2 Onafhankelijk met continuïteitswaarborg 
Hoewel LTC Soestdijk waar nodig gebruik zal  maken van externe ondersteuning, willen wij in alle 

opzichten aan onze onafhankelijkheid vasthouden. Daarom wil LTC Soestdijk prestatiegericht tennis 

op een niveau spelen dat zij zelf kan voortbrengen.  

Dit houdt in het opleiden van juniorenspelers en een kader creëren waarin deze juniorenspelers zich 

kunnen ontwikkelen tot het voor hen hoogst haalbare en wenselijke niveau. Op deze manier maken 

zij de overstap van junior naar senior zo geruisloos en doelmatig mogelijk.  

Wij faciliteren de junioren- en seniorselectieleden die op niveau spelen en voor de club van 

toegevoegde waarde zijn, voor wat betreft het (continue) niveau van prestatiegericht tennis. Omdat 

de vereniging investeert in prestatiegericht tennis, wil zij de continuïteit ook waarborgen door 

afspraken te maken over de opbrengst van die investeringen. Dit betekent onder meer dat spelers 

waarin wij investeren, behouden blijven voor de vereniging. Wij willen zeker niet als een 

opleidingsinstituut of doorgeefluik voor andere tennisverenigingen werken en gezien worden.  

1.3 Looptijd en evaluatie  
Dit beleidsplan gaat in op 1 april 2020, waarbij tot die tijd naar het huidige geldende beleidsplan 

wordt gehandeld. Evaluatie van het beleidsplan vindt bij voorkeur jaarlijks plaats maar minimaal 2-

jaarlijks. Evaluatie kan leiden tot aanpassing. 

Het selectieseizoen loopt van oktober t/m september (gelijk aan het verenigingsjaar). 
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2 Doelstellingen  

2.1 Doelstellingen  
Door LTC Soestdijk worden de volgende doelstellingen aangaande het technisch beleid 

geformuleerd:  

1. bevorderen van competitieniveau in het algemeen en die van de junioren- en 

seniorenselectie in het bijzonder;  

2. aanbod van een kwalitatief trainings- en wedstrijdprogramma aan junioren- en 

seniorenselectie leden; 

3. duidelijk -en evenwichtig selectiebeleid en selectieprofiel voor de junioren en senioren;  

4. bevorderen cohesie spelers, integratie tussen junioren en senioren selectie, spelersgroepen 

en trainers.  

Hierbij is het uitgangspunt dat zowel het competitieve tennis als het recreatieve tennis in goede 

harmonie binnen de vereniging kan plaatsvinden.  

2.2 Specifieke Doelstellingen Junioren  
Het is een goede prestatie als uit de eigen jeugd 4 de klas spelers worden opgeleid met uitschieters 

naar boven.  

Deze doelstelling is anders dan in de voorgaande jaren. De redenen liggen onder andere in de 

volgende oorzaken: 

• De huidige generatie kinderen is aantoonbaar minder fit dan die van 30 jaar geleden. Door 

technische ontwikkelingen groeien kinderen op in een andere bewegingscultuur waarin 

buitenspelen geen hoofdrol meer speelt. Daarnaast staat bij de meeste scholen 

bewegingsscholing niet hoog op de agenda. Kinderen komen minder in aanraking met de 

grondvormen van bewegen zullen dus atletische vaardigheden niet optimaal ontwikkelen. 

• Demografie: Het aantal kinderen in Nederland neemt af. Ook het aantal geboortes per jaar 

vertoont al meer dan 10 jaar een neerwaartse trend; 

• Het aantal kinderen dat gaat tennissen neemt af als gevolg van concurrentie van andere sporten 

(meer keuzes). Hierdoor zien we ook de ‘vrijspelen’ bij de jeugd vrijwel verdwijnen. Naast 

regelmatig trainen is vrijspelen ook een voorwaarde om het niveau te verhogen. 

• Tot 2004 was er in de regio bondstraining t/m 16 jaar en werd er nauw samen gewerkt met 

clubs. Dit betrof een groot programma tegen lage kosten. Na 2004 is dat afgeschaft. Ouders 

moeten zelf de trainingen financieren die nodig zijn om een hoog niveau van tennis te halen 

Gezien bovenstaande blijven we gezond ambitieus en zoeken we samenwerkingen. Om vrij spelen te 

stimuleren worden er op woensdagmiddag 2 banen gereserveerd voor de jeugd onder 12 jaar om vrij 

spelen te stimuleren.  Verder op in dit beleidsplan staan andere initiatieven om jeugdtennis te 

bevorderen. 

 

2.3 Specifieke Doelstellingen Senioren  
Bij uitbreiding van de huidige selectieteams zondag gemengd zullen er in beginsel prioriteiten ten 

gunste van de nieuwe gemengd zondag teams worden gesteld. Dit betekent dat andere teams niet 

als “selectie” aangemerkt worden en derhalve ook niet van bijbehorende privileges gebruik kunnen 

maken. Wat betreft het 1e team gemengd benadrukken wij nog dat doelstellingen op eigen kracht 

gehaald moet worden en waarbij in beginsel nimmer sprake kan zijn van  

❖ cash betaling aan spelers 

❖ actieve werving van complete teams van spelers;  

❖ vrijstelling van contributie.  
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Daarnaast zal de vereniging zich ook inzetten voor een vertegenwoordiging in de 5e en 6e klasse 

zodat de doorstroming van junioren vanuit de juniorenselectie en –competitie zo optimaal mogelijk 

kan verlopen. Ten aanzien van de gehele selectie wordt gewezen op het belang om in de breedte te 

investeren met als doel een goede, brede vertegenwoordiging in genoemde klassen. 

Spelers “van buiten” (dus 1e jaars LTC Soestdijk) worden alleen dan opgenomen in de selectie als zij 

nodig zijn voor completering van competitieteams van eigen spelers en/of nodig zijn om de 

trainingsgroepen te versterken. 

 

NB: Een speler die vanaf 2e jaar bij LTC Soestdijk speelt  krijgt de status van ‘eigen’ speler. 
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3 Wedstrijdtennis junioren / senioren 

3.1 Junioren en Ouders  
Het commitment van ouders van selectiejunioren om samen met LTC Soestdijk te investeren, is 

onmisbaar in vele opzichten. Het gaat hierbij niet alleen om de financiële investering, maar ook om 

de begeleiding en aangebrachte attentiewaarde voor gemaakte afspraken met de vereniging. 

Technische invulling en het selectieproces zijn zaken waar de vereniging over gaat. Hoewel wij 

actieve inbreng van ouders bijzonder op prijs stellen, zijn de trainers in samenwerking met de SC 

verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het beleid.  

In het algemeen gesproken geldt: afspraak is afspraak!  

3.2 Aansluiting op seniorentennis  
Het wedstrijdtennis voor de junioren dient aansluiting te vinden bij dat van de senioren. Belangrijkste 

aansluitingspunten zijn trainingsfrequentie en heldere afspraken ter continuering van 

ontwikkelingstrajecten. Hierbij maken wij duidelijke afspraken over verantwoordelijkheid voor met 

name de juniorenspelers die deelnemen aan de seniorencompetitie.  

3.3 “Tennis is top”  
De geselecteerde junioren moeten vooral tennis leuk vinden. Dit is onder andere te merken tijdens 

de training, ze stralen uit dat ze met veel plezier trainen. Daarnaast kun je kijken naar hun 

enthousiasme om naast de training regelmatig met vriendjes of vriendinnetjes te gaan tennissen.  

De junioren vinden het leuk om wedstrijdvormen te doen. Uiteindelijk zullen zij tennis als hun 

belangrijkste sport (gaan) zien. De geselecteerde junioren hebben plezier in het verbeteren van hun 

spel, hebben zelfvertrouwen, zijn taakgericht en zetten door (bij tegenslag) . 

3.4 Toestroom van junioren gedurende het seizoen  
Indien zich gedurende het winter- respectievelijk het zomerseizoen een nieuwe speler zich aanmeldt, 

is eventuele opname in de selectiegroepen in principe pas mogelijk met ingang van het nieuwe 

selectieseizoen. Uitgangspunt is dat dergelijke aanvulling niet ten koste gaat van bestaande selectie. 

Tussentijds in stappen kan als er ruimte is in de trainingsgroepen. 

Het eerste jaar van deelname aan de trainingsgroepen wordt door LTC Soestdijk NIET gesubsidieerd. 

3.5 Speelsterkte en Competitieniveau  
De instroomgroep zal de eerstvolgende zomer in de groene competitie gaan spelen. 

Speelsterkte is nog niet relevant.  

Speelsterkte 7/8 is de richtlijn als ze doorstromen naar de B-selectie.  

Wanneer ze deze groep verlaten en doorstromen naar de A-selectie is de speelsterkte 6/7 de 

richtlijn. 

De A-selectie speelt in zijn geheel zondagcompetitie. Een enkeling zal misschien zelfs eerder 

doorstromen naar de senioren en daar al af en toe meetrainen. Wanneer ze deze groep verlaten zal 

hun speelsterkte 5/6 als richtlijn gelden. 

3.6 Junioren(selectie): Indeling in categorieën  
De junioren wordt in principe verdeeld in drie leeftijdscategorieën:  

❖ t/m 12 jaar BASISTRAINING.   

❖ B 12 t/m 14 jaar  

❖ A t/m 16 jaar  

(Vanaf leeftijden kunnen variëren afhankelijk van vaardigheden). 

De genoemde leeftijdscategorieën zullen in de uitvoering van dit plan flexibel worden toegepast. Het 

zijn dus geen harde grenzen. Na hun 15e jaar moeten de selectiespelers de sprong kunnen maken 

naar de senioren, minimaal niveau 5e klasse gemengd. De bezetting van de groepen zal zoveel als 
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mogelijk een piramide vormen; met andere woorden wij zullen vanuit een brede basis werken 

(instroom) naar een “smalle” top (A-selectie). Uitgangspunt is een minimum bezetting per 

selectiegroep van 8 junioren, waarbij het denkbaar is dat de B-selectie 8 tot 12 spelers. Natuurlijk is 

dit afhankelijk van beschikbaarheid. 

 

Tot en met 12 jaar wordt basistraining gegeven, waarbij de mogelijkheid geboden wordt om 

bijvoorbeeld 2 x per week te trainen voor alle junioren. Voor de tweede training wordt door de club 

50% subsidie gegeven (onder voorbehoud dat de financiële situatie van de club dit toelaat) 

 

3.7 Trainingsintensiteit Junioren  
Om onze doelstelling te bereiken zullen wij junioren al op jonge leeftijd meer intensieve training 

aanbieden. Samen met leeftijdsgenootjes van min of meer gelijkwaardig niveau zullen zij oefenen om 

een stevige basis te leggen voor “groei” in de tennissport. De junioren kunnen dus meer en vaker 

trainen en spelen om zich verder te bekwamen in de tennissport. 

❖ Basistraining: alleen junioren die dat willen en als er plaats is zullen de mogelijkheid krijgen 

een tweede keer te trainen. Zolang er ruimte is in het schema om de trainingen 1 uur te laten 

duren, heeft dat de voorkeur. 

❖ B groepen zullen 2 keer per week 90 minuten trainen. 

❖ De A groepen moet 2 - 3 keer per week 90 minuten trainen.  

Voor junioren die daar naar inzicht van de trainers aan toe zijn, zal de gelegenheid worden 

geboden om af en toe met de seniorenselectie mee te trainen.  

❖ Bij de trainingen wordt uit gegaan van groepen van 8 junioren op 2 banen. 

❖ De trainingsintensiteit kan in de winter i.v.m. beschikbare baancapaciteit iets afwijken. 

❖ De trainingstijden worden door de club vastgesteld. De selectiegroepen worden desnoods 

aangevuld met junioren die net onder het niveau zitten, of wel het gewenste niveau hebben, 

maar om andere redenen geen deel van de selectie uit willen of kunnen maken. 

❖ Junioren die deel uit maken van de selectie trainen zoveel mogelijk op LTC Soestdijk.  

Het overige deel invullen door middel van training ven een tennisschool kan dus ook. 

Externe trainingen worden nimmer gesubsidieerd! 

❖ Competitiespelers trainen in principe minimaal 1 keer bij LTC Soestdijk. Afwijking hiervan 

alleen in overleg met de trainers. 

3.8 Senioren: Selectiespelers  
LTC Soestdijk biedt alle selectiespelers die uitkomen in de seniorencompetitie de mogelijkheid 

minimaal 2 keer per week te trainen. De eerste (goedkoopste) training is gratis en de voor de tweede 

(en derde) training wordt 50% van de training betaald.  Daarbij gelden ten aanzien van de 

selectiespelers een aantal verplichtingen.  LTC Soestdijk verplicht zich voor de selectietrainingen een 

trainer te leveren die qua kwaliteit van lesgeven, communicatie, beleving en ervaring bij de ambities 

van de club aansluit. Ook wordt van de trainer verwacht dat hij/zij tijdens de competitieperiode een 

gemengd team op zondag op een volwaardige manier kan coachen. Tijdens de competitie zullen de 

trainers op het park aanwezig zijn om de thuisspelende teams waar nodig te coachen. Tenslotte 

wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij samen met de SC van de prestaties van de selectiespelers 

tijdens het zomer- en winterseizoen op de hoogte blijft. 
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4 Bevorderen van competitieniveau  

4.1 Selectieteams-Senioren  
LTC Soestdijk streeft naar een selectie van uit junioren- en senioren selectieleden bestaande 

gemengde teams in de seniorencompetitie op zondag. Hierbij is ook het streven om de eigen 

junioren gebalanceerd onderdeel uit te laten maken van deze teams.  

Doel is om het prestatiegerichte tennis binnen onze vereniging doorlopend naar een hoger niveau te 

brengen, waarbij de prioriteit en focus bij de gemengde competitie op zondag ligt. 

LTC Soestdijk is een vereniging met uitstraling en aantrekkingskracht en gaat spelen op een niveau 

dat zeer goed bij dat imago past. Het eerste team gemengd zondag speelt 1e of 2e of 3e klasse en er is 

sprake van een redelijk uitgebalanceerd competitieniveau met betrekking tot de overige teams. Wij 

streven naar een evenwichtige verdeling van competitieniveau met betrekking tot de overige 

gemengde selectieteams op de zondag. Dit houdt in dat over de seizoenen de gemengde teams op 

de zondag worden gestuurd naar een opbouw van de 1e (afhankelijk van eigen resultaat) tot en met 

de 5e klasse en een volledig juniorenteam in de 6e klasse, waarbij het kan zijn dat meerdere 

gemengde teams in dezelfde klasse actief zijn. Op deze wijze kunnen wij onze competitiespelers op 

elk niveau van dienst zijn met een breed aanbod en scheppen we de voorwaarden voor 

doorstroming van onze junioren, die bovendien door uitstroom van onze routiniers de komende 

jaren intensief tijdens de competitie kunnen worden begeleid. 

4.2 Niet-selectieteams  
Daarnaast zijn er vele teams in vele andere competities die nog niet zijn genoemd. Wij willen 

hiervoor gaarne een brede vertegenwoordiging hebben in elke competitie op vrijwel elk niveau. Voor 

deze actieve leden streven wij naar een ruim aanbod van competitieniveau, zodat de goede 

harmonie tussen prestatief en prestatief/recreatief tennis kan worden bewaakt. Voor de niet-

selectieteams organiseert LTC Soestdijk deelname aan de diverse KNLTB-competities  

4.3 Recreanten  
Voor seniorleden die geen competitie spelen en derhalve als recreanten zijn aan te merken vallen in 

principe niet onder dit plan. Hiervoor is het met name de activiteitencommissie die evenementen 

organiseert, die overigens wel toegankelijk zijn voor de wedstrijdtennissers.  

4.4 Samenstelling seniorenselectie  
Wanneer een speler zich aanmeldt bij onze vereniging, de trainer(s) en de SC gaan met deze speler 

een gesprek aan om gezamenlijk te beoordelen of deze speler in aanmerking komt voor een 

selectieteam. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de criteria van het selectiebeleid en 

selectieprofiel. Voor het bevorderen van de spelersgroep selectie is aansluiting van juniorenspelers 

bij deze groep eveneens van belang. In dat verband bepalen de trainers samen met de SC of wij deze 

spelers in de gelegenheid stellen deel te laten uitmaken van de senioren selectieteams. Zowel voor 

training- als competitieverband. 

N.B.: Zie Specifieke Doelstellingen Senioren hierboven: Spelers “van buiten” (dus 1e jaars LTC 

Soestdijk) worden alleen dan opgenomen in de selectie als zij nodig zijn voor completering van 

competitieteams van eigen spelers en/of nodig zijn om de trainingsgroepen te versterken. 

(iemand vanaf 2e jaars LTC Soestdijk noemen wij eigen speler.) 

Voor de selectie van spelers voor trainingen en competitie, gelden de volgende criteria:  

❖ speelsterkte op basis van het oordeel van de trainer(s); 

❖ resultaten van de laatste competitie en / of toernooien;  

❖ persoonlijke eigenschappen en het passen binnen de huidige groep selectiespelers;  

❖ bekwaamheid in het speltype in relatie tot clubbelang, teambelang en teamgenoten;  

❖ aanwezigheid en inzet gedurende het seizoen;  

❖ motivatie en mentaliteit, ook in relatie tot het teambelang en clubbelang;  
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❖ potentie (mogelijkheid tot doorgroei).  

4.5 Aanbod van een kwalitatief training- en wedstrijdprogramma  
Om een kwalitatief training- en wedstrijdprogramma te realiseren, draagt LTC Soestdijk zorg voor c.q. 

bij aan:  

❖ gekwalificeerde trainer(s) 

❖ communicatie, coaching, omgang  

❖ accommodatie en faciliteiten 

❖ materiaal, sponsoring, sfeer 

❖ hoeveelheid trainingen  

❖ (oefen-) wedstrijden en uitwisselingen 

❖ conditietraining 

Bij het aanbod van een kwalitatief training- en wedstrijdprogramma behoort ook het spelen op 

gravelbanen. LTC Soestdijk zal zich derhalve hard maken voor het vasthouden van de baansoort 

gravel op haar park.  

Clubkampioenschappen: LTC Soestdijk streeft er naar jaarlijks clubkampioenschappen te organiseren 

waar zowel de Junioren als Senioren aan mee kunnen doen, zowel selectie als niet-selectie. Om ook 

dit evenement te laten bijdragen aan zowel individueel spelplezier, behoud van junioren en 

ontwikkeling van de tenniscapaciteiten, geldt het volgende beleid ten aanzien van de 

clubkampioenschappen:  

❖ Als junioren seniorencompetitie spelen kunnen zij ook deelnemen aan de senior 

clubkampioenschappen mits zij minimaal een speelsterkte hebben van 6.  

❖ Daarnaast: De minimale leeftijd waarop mag worden meegedaan aan de senior 

clubkampioenschappen is gelijk aan de definitie van de KLNTB voor senior minus 1 jaar. 

Oftewel: Het jaar waarin je 17 wordt mag je meedoen aan de senior clubkampioenschappen. 

4.6 Jeugdtoernooi  
Om onze junioren de gelegenheid te geven om te spelen op eigen park tegen sterke spelers uit de 

omgeving, organiseert LTC Soestdijk elk seizoen één Jeugdtoernooi. 

LTC Soestdijk heeft tot taak de trainers te ondersteunen met het ontwikkelen en implementeren van 

de doelstellingen van het beleidsplan. Concreet denken wij hierbij aan:  

❖ regelmatige evaluatie met trainers; 

❖ optimale benutting accommodatie en overige faciliteiten;  

❖ ondersteuning bij kwalitatieve vaardigheden trainers;  

❖ ondersteuning bij begeleiding spelers en/of teams van onze selectie;  

❖ beleids- en besluitvorming op spelers en teamniveau;  

❖ financiële middelen.  

De SC ondersteunt de coaches en trainers met adviezen. Dat begint met belangstelling tonen voor 

trainingen en/of wedstrijden, waarna vervolgens van tijd tot tijd de trainers van positieve adviezen 

of kritiek kunnen worden voorzien. Vóór de start van de competitie moet duidelijk zijn wat het doel 

is van de speler(s) en/of het selectieteam en op welke posities de spelers zullen spelen. Tussentijds of 

aan het einde van het seizoen vindt dan evaluatie met de trainers plaats.  
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5 Verplichtingen 
Het toekennen van faciliteiten en subsidies vindt plaats op grond van spelniveau, waarbij wordt 

benadrukt dat de prioriteit wordt gegeven aan de gemengde teams op zondag. De voorwaarden voor 

subsidiering worden vastgelegd in een selectiebrief. 

De ouders/spelers geven d.m.v. betaling van de trainingen aan op de hoogte te zijn van de 

voorwaarden/verplichtingen van vereniging/speler en ouder. 

De senioren geven met hun aanwezigheid bij de trainingen aan akkoord te gaan met de 

voorwaarden. 

NB: Het eerste jaar van lidmaatschap van junioren wordt die subsidie niet uitgekeerd. 

5.1 Verplichtingen LTC Soestdijk 
❖ Het aanbieden van voldoende trainingsmogelijkheden, zowel qua niveau als frequentie.  

❖ Het aanbieden van goede mogelijkheden om competitie te spelen, dat wil zeggen dat je als 

speler (junioren en / of senior) met leden van min of meer hetzelfde niveau kunt spelen. 

❖ Juniorselectieleden en iedereen die twee keer traint krijgen minimaal 1 keer per jaar een 

schriftelijke beoordeling om ze te informeren over hun vooruitgang t.o.v. de gestelde doelen.  

❖ Juniorleden (A en B selectie) krijgen een eindbeoordeling van het lopende selectiejaar en 

bericht over opname in selectie nieuw selectiejaar.  

❖ Er worden oudergesprekken gepland voor selectie om ze te informeren over hun 

ontwikkeling en eventuele afspraken te maken voor vervolg. 

❖ Bij het nieuwe winterseizoen beginnen we met de nieuwe selecties.  

❖ Aan het einde van de zomerperiode wordt de selectie voor het komende seizoen 

bepaald. 

❖ Bij evt. afvallen worden de ouders en spelers hiervan op de hoogte gesteld. 

❖ Bij juniorleden zullen eventuele afvallers (op initiatief van de vereniging) worden 

begeleid indien nodig.  

❖ Aan het begin van het winterseizoen organiseren wij een eventueel een ouderavond 

om hen te informeren wat het nieuwe seizoen gaat brengen.  

 

5.2 Verplichtingen Junioren Selectiespelers 
 Voor de spelers uit de juniorenselectie gelden de volgende verplichtingen:  

❖ voldoen aan de gedefinieerde trainingsintensiteit (zoals beschreven); 

❖ een opkomstpercentage tijdens trainingen van 80%. Blessures uitgezonderd;  

❖ op alle 7 competitiewedstrijden voor LTC Soestdijk beschikbaar zijn; 

❖ op alle inhaaldagen voor LTC Soestdijk beschikbaar zijn;  

❖ deelnemen aan de clubkampioenschappen op tenminste 2 onderdelen, enkelspel verplicht  

❖ deelnemen aan districtskampioenschappen indien zij daarvoor uitgenodigd worden; 

❖ daarnaast open toernooien spelen, enkelspel verplicht; 

❖ Deelnemers aan de basistraining kennen geen verplichting voor open toernooien, maar mogen 

wel toernooitjes spelen, maar worden wel actief gestimuleerd door de trainers;  

❖ B en A-selectie 6 toernooien;  

❖ A-selectie spelen minimaal 2 senioren toernooien. (m.u.v. spelers die spelen voor de 

jeugdranglijst. Zij spelen dan minimaal 2 of 3 G/Z/B-toernooien);  

❖ de te spelen toernooien worden gekozen in overleg met de trainer(s). Een toernooischema 

wordt in overleg met de trainers opgesteld. Deelname aan het door LTC Soestdijk 

georganiseerde jeugdtoernooi is daarbij vanzelfsprekend;  

❖ ’s zomers verplicht om minimaal 1 keer per week vrij te gaan spelen (behalve tijdens de 

competitie en tenzij ze toernooiverplichtingen hebben).  
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5.3 Verplichtingen Senioren selectiespelers 
❖ Speler neemt alle keren dat hij/zij is ingedeeld in de training deel aan de betreffende training  

❖ Speler is beschikbaar voor alle door de club als zodanig benoemde selectieteams en speelt 

daarin zoals door Trainers en SC aangegeven  

❖ Speler is beschikbaar op alle speel- én inhaaldagen van de competitie 

❖ Op de speeldagen kijkt speler zo veel als mogelijk bij het team waar hij/zij is 

ingedeeld 

❖ Om zich samen met zijn / haar teamgenoten voor te bereiden op de competitie, doet 

speler mee aan door LTC Soestdijk georganiseerde uitwisselingen. 

❖ Speler respecteert onze sponsoren. Dat betekent dat speler op geen enkele wijze geaffilieerd 

is met concurrenten van onze sponsors en bijvoorbeeld geen kleding draagt waarop namen, 

beeldmerken etc. van hen zichtbaar zijn.  

❖ Respecteert speler de merkkeuze van de clubkleding door geen afspraken te maken of 

overeenkomsten af te sluiten met andere kledingmerken. 

❖ Speler draagt de in het heden en verleden door de club beschikbaar gestelde kleding tijdens 

evenementen van of gelieerd aan de club, tijdens de competitie én tijdens Open Toernooien 

❖ Speler doet minimaal mee aan 2 categorieën in het LTC Soestdijk Open Toernooi.  

❖ Speler doet mee aan minimaal 2 onderdelen van de clubkampioenschappen.  

❖ Speler is beschikbaar voor het onderdeel Gemengd tijdens de clubkampioenschappen en 

bereid deze samen met een (Jeugd) Selectiespeler te spelen.  

❖ Speler werkt aan vormbehoud en groei.  

❖ Onder meer door het spelen van minimaal 3 andere Open Toernooien tijdens het (zomer) 

toernooiseizoen.  

❖ Speler doet minimaal mee aan 1 clubevenement, bijvoorbeeld het Openingstoernooi, Ladies 

Night, Maatjesavond, Junior-Senior Toernooi, het Slottoernooi.  

❖ Indien speler actief lid is van één van de (bestuurs)commissies van LTC Soestdijk of andere 

activiteiten in dienst van de club verricht vervalt deze tegenprestatie  

5.4 Niet nakomen van verplichtingen 
De SC zal bij het niet voldoen aan deze criteria en bij tussentijds afhaken in overleg met trainers aan 

het bestuur adviseren welke consequenties hieraan worden verbonden. Het besluit tot opleggen van 

sancties wordt op basis van het advies van de SC, door het bestuur genomen. Te denken valt aan niet 

uitkeren subsidie, verhalen subsidie of verwijdering uit het competitieteam. 
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6 Financiën 
De omvang van de selectiegroepen en de financiële middelen bepalen de hoogte van subsidie en 

kosten van de trainingen en andere activiteiten. 

De tarieven voor de selectietrainingen worden door de trainers vastgesteld in overleg met het 

bestuur. 

6.1 Aantal trainingen 
De senioren trainen in het zomerseizoen tijdens competitie en het winterwinterseizoen 2x. 

De junioren trainen in het zomerseizoen tijdens competitie en het winterwinterseizoen 2-3x. 

In de zomer kunnen de senioren aanschuiven voor extra training in overleg met de trainers. 

6.2 Subsidie juniorenselectie 
Alle junior-selectie-trainingen worden met 10% op het tarief gesubsidieerd en dat wordt direct 

verrekend in het selectietarief. 

Er wordt nog eens 25% subsidie toegekend aan de junioren als voldaan wordt aan de voorwaarden 

die gesteld worden aan junior-selectie-leden. Deze subsidie wordt uitgekeerd aan het einde van het 

seizoen. In het eerste jaar van lidmaatschap wordt deze 25% NIET uitgekeerd. 

Het bestuur kan afwijken van de juniorregeling als spelers bijvoorbeeld in het 1e  en eventueel het 2e 

team gemengd zondag spelen. Dan is de subsidie voor seniorselectie van toepassing. 

Voor de junioren in de basistraining geldt dat zij de tweede training voor 50% gesubsidieerd krijgen. 

Deze subsidie wordt bij de facturering gegeven en door de club aan de trainers gecompenseerd. 

6.3 Subsidie Seniorenselectie 
Competitietraining in het zomerseizoen wordt volledig gesubsidieerd. 

In het winterseizoen wordt de eerste training volledig gesubsidieerd en de tweede training 50% 

evenals de selectietrainingen in de zomer. 

6.3.1 Reiskosten en verblijfskosten  
Spelers die meer dan 30 km van LTC Soestdijk wonen, kunnen in aanmerking komen voor 

reiskostenvergoeding. Deze vergoeding zal gelden voor de alle kilometers tegen het wettelijke tarief 

€ 0,19 per km. De vergoeding zal alleen gelden voor maximaal alle kilometers die gemaakt worden 

met betrekking tot trainingen en de competitie. De vergoeding zal per individu door de SC worden 

beoordeeld en slechts in incidentele gevallen toegekend worden. De vergoeding is alleen geldig voor 

seniorenselectie. Een toekenning geldt maximaal voor één competitieseizoen en het daarvoor 

vallende winterseizoen. Toekenningen zullen jaarlijks opnieuw beoordeeld worden. Nadere regels 

kunnen mogelijk door de SC worden gesteld, zulks, zo nodig, in overleg met de penningmeester van 

het bestuur. 

6.3.2 Vergoeding voor spelen. 
Er zal geen vergoeding voor spelen verstrekt worden. 

6.4 Budget 
Voor de jaren dat dit beleidsplan geldig is, dient 20 - 25% van de contributie-inkomsten in 

aanmerking te komen voor het wedstrijdtennis. 
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7 Competitie 

7.1 Selectie Spelers  
De trainers zullen met junioren- en senior selectiespelers en/of teams communiceren over de 

teamdoelstellingen van de zondag seniorenselectieteams en de ontwikkeling hiervan. 

7.2 De Competitie commissie 

7.2.1 Niet-selectieteams 

Uitgangspunt daarbij is dat alle competitiespelers die buiten de selectie vallen zich zowel individueel 

als per team voor de competitie kunnen opgeven, waarbij het opgeven per team de voorkeur heeft. 

De Competitieleider (VCL) zal zich voor deze teams zo min mogelijk met de teamsamenstelling 

bemoeien. Wel moet hierbij in acht genomen worden, dat het zowel wenselijk als noodzakelijk is de 

competitiespelers op een zodanige manier over de verschillende teams te verdelen dat er geen 

problemen met de speelsterkteverdeling in deze teams ontstaan. De eindbeslissing over de 

teamsamenstelling is in alle gevallen aan de VCL. Als teams bij hun opgave voor de competitie een 

captain opgeven, neemt de VCL deze keuze in beginsel over.  

7.2.2 Organisatie van de competitie. 
De VCL coördineert de diverse KNLTB competities waaraan de spelers van haar club deelnemen. De 

VCL zorgt voor afhandeling van alle competitie gerelateerde zaken van club naar KNLTB toe. De VCL 

zorgt voor de indeling van alle competitieteams (met uitzondering van selectie en jeugdteams geel) 

en inschrijving van alle teams daarvan volgens de regels zoals door de KNLTB gesteld. Eventuele 

keuzepromoties en –degradaties en inschrijving van nieuwe teams moeten tegelijkertijd met de 

inschrijving plaatsvinden en worden ook door de VCL verzorgd. Na ontvangst van de 

competitiebescheiden en eventuele aanvullende informatie over de teams zorgt zij zo snel mogelijk 

voor distributie op een zelf te organiseren informatiedag /-avond.  

Tijdens de competitie zorgt de VCL voor alle lopende zaken. Hierbij moet gedacht worden aan:  

❖ Het maken van baanschema’s voor de te spelen wedstrijden op de competitiedagen;  

❖ Het aanstellen van een Verenigings Competitie Leider (DAG-VCL) voor alle competitiedagen 

inclusief eventuele inhaaldagen;  

❖ Instructie voor tijdige invoering van de uitslagen van alle gespeelde competitiewedstrijden;  

❖ Contact met (captains/spelers van) andere verenigingen over (gewijzigde) aanvangstijden, 

inhaaldagen, problemen en/of fouten met wedstrijdformulieren en alle andere competitie 

gerelateerde zaken;  

❖ Eventuele boeteafhandeling met de KNLTB (in overleg met penningmeester) 

❖ Captainsmeeting.  

❖ Eventuele loting bij inschrijving te veel teams op een bepaalde dag 
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8 Taakverdeling 

8.1 Taken van de Jeugdcommissie 
❖ Junioren-haltoernooien. 

❖ Junioren-openings-en slottoernooi. 

❖ Toss-middagen. 

❖ Juniorencompetitie groen. 

❖ Juniorencompetitie Rood/Oranje  

❖ Juniorenverenigingsuitjes (Rosmalen/Rotterdam). 

❖ Interne competitie. 

❖ Ouderavond junioren-Team-Begeleider.  

❖ Kennismakingsmiddag nieuwe juniorleden. 

❖ Clubkampioenschappen. 

❖ Opstellen jaarverslag. 

❖ Open toernooi (aparte commissie) 

o Oranje/rood events. 

8.2 Taken van de VerenigingsCompetitieLeider 
❖ Organisatie voorjaarscompetitie 

❖ Inschrijving teams inclusief junioren geel competitie.  

❖ Captainsmeeting en voorbereiding competitiedagen.  

❖ Contacten terzake baan faciliteiten, baanschema. 

❖ Dag-VCL toewijzen per speeldag. 

❖ Overige, w.o. regelen presentjes bij kampioenschap. 

❖ Ballenmanagement, iom de trainers. 

❖ Opstellen Jaarverslag. 

❖ Organisatie najaarscompetitie is in handen van een aparte commissie. 

8.3 Taken van de Selectiecommissie 
❖ Doorstroming jeugd; het is de taak van de commissie is om het overzicht te bewaren van alle 

prestatieve spelers binnen de vereniging, van de jongste jeugd tot en met het eerste 

gemengde zondag team. Een goede doorstroom van de jeugd naar de senioren is daarbij 1 

van de belangrijkste speerpunten. 

❖ Klankbord functie; in de driehoeksverhouding spelers (en ouders), trainers en bestuur is de 

commissie een klankbord voor alle partijen. Dit kan voor trainers een klankbord zijn bij 

opstellingen. Bij spelers bij ontevredenheid over trainingen of competitieteams. Bij bestuur 

omtrent uitvoering beleidsplan of functioneren trainers. 

❖  Scouting; aanspreekpunt bij aanmelden nieuwe spelers. Daarbij is het bewaken van de 

‘clubcultuur’ een belangrijk uitgangspunt bij het aantrekken van nieuwe prestatieve spelers. 

 

Zoals uit bovenstaande taken al blijkt is de term selectiecommissie verwarrend. De selectie 

van spelers gebeurt op voordracht door de trainers. Zij zijn degene die wekelijks met de 

spelers werken en als beste kunnen beoordelen wie in welk team past.  

Per 1 april 2020 zal  de naam selectiecommissie worden vervangen door de naam ‘Technisch 

Klankbord’. Dit dekt meer de lading van de rol van deze commissie.  

 

❖  1 keer per jaar zal de commissie een jaarverslag opmaken met daarin de belangrijkste 

waarnemingen van het voorgaande jaar, een conclusie daarop baseren een advies/oordeel 

geven aan het bestuur omtrent de gang van zaken met betrekking tot het wedstijdtennis 

binnen LTC Soestdijk. 

❖ De commissie zal tijdens de ALV aanwezig zijn om vragen vanuit de leden te kunnen 

beantwoorden aangaande de prestatieve component binnen LTC Soestdijk. Bepalen 

doelstelling teams  
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De SC bepaalt samen met de trainers de samenstelling en de doelstelling van alle selectieteams. Voor 

oefenwedstrijden/uitwisselingen/trainingssamenwerking is het van belang dat op informele basis 

contacten worden onderhouden met andere verenigingen.  

8.3.1  Teamindeling (Senioren)  
 

Het technisch klankbord zal samen met de trainer(s) de selectiespelers indelen aan de hand van de 

volgende criteria:  

1. Rating 

2. Aanwezigheid en inzet tijdens de trainingen 

3. Beeldvorming d.m.v. onderlinge wedstrijden 

4. Geschiktheid binnen het team  

Captains zullen voor alle selectieteams worden toegewezen. Voor coaching is het uitgangspunt van 

de SC dat dit voor alle gemengde teams op zondag die onder de selectie vallen noodzakelijk is. In 

principe vervullen de trainers coachfunctie. De captain en coach bepalen altijd in onderling overleg 

de opstelling voor elke competitiedag, waarbij de mening van de coach doorslaggevend is.  
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1 Bijlage: Visie trainers 

1.1 Trainers LTC Soestdijk hebben een tennisprogramma: 
❖ Waar iedere speler succesvol kan zijn op het eigen niveau. 

❖ Waar een hoog vertrouwen is in de spelers. 

❖ Waar spelers zich ontwikkelen in zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. 

Dat staat voor een passend programma waarbij leeftijd, vaardigheden en ambitie op elkaar 

worden afgestemd. 

1.2 Visie trainers LTC Soestdijk 
Op basis van jarenlange ervaring als jeugdtrainer hebben Jeroen en Erik een duidelijk idee over het 

ontwikkelen van tennisspelers. Voor de tennisjeugd is het leuk en nuttig om vanaf het begin het spel 

te kunnen spelen. Een functionele techniek helpt daarbij. Extreme aspecten binnen de techniek 

kunnen in de toekomst beperkend gaan werken. Omdat in een vroeg stadium van de ontwikkeling 

niet vaststaat voor welk speltype een speler later zal kiezen is het van groot belang alle spelsituaties 

van het begin af aan uitgebreid aan bod te laten komen. Er wordt gebruikt gemaakt van aangepast 

materiaal (o.a. ballen) en speelveld tijdens de trainingen en wedstrijden van de jeugd t/m 12 jaar. 

Belangrijke reden hiervoor is gezondheid, want de kans op (pols)blessures is kleiner. Verder gaat het 

spelplezier en succesbeleving omhoog doordat spelers beter met bedoelingen kunnen spelen en in 

aanraking komen met meerdere spelsituaties. 

1.3 Doelstellingen van de trainers en de vereniging zijn: 
❖ Iedereen enthousiast maken en houden voor tennis door inspirerende trainers, oefenvormen 

waardoor je zichtbaar vooruit gaat, gezellige toernooien en een goede sfeer op de club. 

Leden aantal stijgt of blijft op zijn minst gelijk. 

❖ Jeugdspelers opleiden die provinciale (pjk) en daarna nationaal (njk) spelen. Middels een 

allround (tennis)programma passend bij de leeftijd. 

❖ Spelers vanuit eigen jeugd opleiden tot 3 niveau. Over de hele breedte stijgt het niveau. 

❖ Goede communicatie en duidelijke doelen d.m.v. duidelijke afspraken en speler-volgsysteem 

via mijntennisles.nl. 

❖ Spelers gedragen zich correct op en naast de baan. (sportief, eerlijk, tonen inzet, 

doorzettingsvermogen, komen afspraken na, zijn hulpvaardig, werken samen) 

1.4 Onderstaand inhoudelijke aanpak die bovenstaande doelstellingen 

realiseren 
❖ Startende senioren zullen vanaf de eerste training oefenvormen met elkaar en wedstrijden 

tegen elkaar spelen door het spelen met de juiste bal op het juiste speelveld. 

❖ Startende junioren leren tennissen vanuit het GBA(Game based Approach)-principe en zullen 

zich ontwikkelen via de leerfases rood, oranje en groen. 

❖ Stimuleren -> Motiveren -> Toewijding 

❖ Leren vissen i.p.v. de vis geven (kijken->vragen->luisteren->coaching) 

❖ Ruimte voor creativiteit->onderzoeken 

❖ Als je fouten maakt ben je aan het leren (positieve feedback) 

❖ Binnen groepstrainingen individueel op de “juiste knoppen drukken” 

❖ Proces is belangrijker dan resultaat 

❖ Elke bal halen (bal niet 2x laten stuiteren) 

❖ Richt je aandacht op zaken die je kunt controleren 

❖ Twee sporten is okay.  Spelers die 1x trainen kunnen goed trainen. 

Ook werken wij samen met deskundigen op mentaal en fysiek gebied. Gezond sporten, 
blessurepreventie en allround bewegen bij de jeugd hebben wij hoog in het vaandel. 
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1.5 Trainingsgroepen  
De samenstelling van trainingsgroepen is voor de trainers net zo belangrijk als voor de spelers. De 

groep moet goed genoeg zijn om in alle vijf spelsituaties (service, return, baselinespel, 

oplopen/netspel en spelen tegen de netspeler) de drie hoofdbedoelingen (rally, aanval, verdediging) 

effectief te kunnen trainen. De optimale trainingsgroep bestaat niet. Er is altijd een “bovenkant” en 

een “onderkant”.  

Een speler kan “bovenkant” van de groep zijn voor wat betreft rating, omdat hij vooral heel goed is in 

verdedigend spelen vanaf de baseline. Maar om aan te vallen met de forehand vindt de speler nog 

heel moeilijk. En zit de speler wellicht op dit gebied aan de “onderkant” van de groep. Andersom kan 

ook: een zeer aanvallende speler (kan goed scoren met de forehand en dus “bovenkant” van de 

groep) maar met weinig vastheid in verdedigende situaties kan weer veel leren van de verdedigende 

baseliner. Deze spelers kunnen elkaar dus heel mooi helpen om sterke zaken nóg sterker te maken 

en zwakke punten te verbeteren.  

 

Belangrijk om te begrijpen is dus dat je elkaar nodig hebt om beter te worden. Elkaar helpen en 

samenwerken in het bereiken van doelen gaat meer opleveren dan alleen maar met betere spelers 

willen trainen. Trainers differentiëren binnen de genoemde spelsituaties en bedoelingen om zo 

effectief mogelijk te trainen. 

1.6 Fysieke ontwikkeling in digitale tijdperk 
Tennis en combineren van een ander sport is al belangrijk in onze visie. Junioren houden van spelen  

en een “allround” basis in bewegen zorgt voor lang tennis plezier en een kans om uit te blinken. 

Sport en spelvormen zijn een middel om de volgende 3 belangrijke doelen te bereiken: 

❖ Met tennis en variatie in sport en spel meer plezier in beter bewegen. 

❖ Een “allround” basis in beter bewegen zorgt voor lang tennisplezier en een kans om uit te 

blinken. 

❖ Andere sport en spelvormen met een relatie met tennis zijn een heel sterk leermiddel. 

Tijdens deze trainingen (combinatie tennis en sport en spel) worden verschillende sporten en spelen 

aangeboden met als doel meer plezier in beter bewegen en een stevig fundament te leggen voor 

tennis. Dit programma is leuk en nuttig om fysiek vaardiger te worden naast je tennistraining maar 

zeker ook om kennis te maken met tennis. 

 

 


