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Contactinformatie
Bezoek adres

Internet

VLTC Varsseveldse Lawn Tennis Club

www.vltc.eu

Westelijke Oude Aaltenseweg 2

www.knltb.nl

7051 HL Varsseveld

www.tenniskids.nl
www.centrecourt.nl

Social media

E-mailadressen
Bestuur

bestuur@vltc.eu

Facebook:

www.facebook.com/vltcvarsseveld

Jeugdcommissie

jeugd@vltc.eu

Instagram:

www.instagram.com/vltc_varsseveld

Trainers

trainer@vltc.eu

Twitter:

www.twitter.com/vltcvarsseveld

Ledenadministratie

leden@vltc.eu

Telefoonnummers

Tennismail

Op www.vltc.eu zijn de actuele telefoonnummers te vinden.

Schrijf je in voor de tennismail via tennismail@vltc.eu
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Jeugd lidmaatschap
Ieder jeugdlid tot 18 jaar krijgt per seizoen van 1 november tot en met 31 oktober 35 lessen;
Alle lessen zijn buiten;
In de schoolvakanties wordt er geen les gegeven. Ook op bijzondere dagen zoals hemelvaart en dergelijke is er geen les;
In de periode van half december tot half februari is er een winterstop;
Lessen die uitvallen vanwege het weer of ziekte trainer worden ingehaald in overleg met de trainer;
Lessen die vanwege slechte weer uitvallen in periode november tot en met half december zullen zo veel als mogelijk worden ingehaald in de
maanden januari en half februari.
Het is mogelijk om extra training te krijgen van de trainer. Dit valt buiten de contributie. In overleg met de trainer worden afspraken gemaakt over de extra
training en de kosten.
Naast extra training biedt de regio ook regiotraining aan voor kinderen die meer willen en kunnen. Dit is extra training met kinderen uit de regio. Kosten en
deelname gaan via de trainer. Dit valt buiten de contributie en lidmaatschap VLTC.
Bel of app de trainer als je niet zeker bent of er wel of geen les is op een bepaalde dag.
De trainingen worden gegeven volgens het Tenniskids programma door onze trainers die hiervoor speciaal zijn opgeleid.
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Kosten lidmaatschap
Een lidmaatschap bestaat uit 35 lessen van 1 november t/m 31 oktober. Verder mag je natuurlijk zelf zo vaak als je wilt komen tennissen op de banen. Ook
mag je meedoen aan de voorjaars- en najaarscompetitie. Naast de trainingen worden er diverse activiteiten georganiseerd. De meeste zijn gratis, een
enkele keer vragen wij een kleine bijdrage in de kosten.
We hebben 2 lidmaatschappen voor de jeugd:
Jeugd tot 18 jaar (incl. 35 lessen & activiteiten):

€ 325,00 per jaar

Middelbare schooljeugd tot 18 jaar (zonder les incl. activiteiten):

€ 75,00 per jaar

In het jaar dat je 18 wordt, ben je een senior lid.

Baanregels jeugd
De basisschooljeugd is overdag altijd welkom om te tennissen, na 19.00 uur alleen met begeleiding van een senior-lid.
De Middelbare schooljeugd mag zowel overdag als ’s avonds komen tennissen.
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Tenniskids

De VLTC werkt volgens het programma "Tenniskids"
Kinderen die voor het eerst gaan tennissen en gelijk beginnen op een groot veld verliezen snel hun interesse. De rally's zijn kort, de ballen stuiteren over
hun hoofd en ze zijn het langst bezig met ballen rapen. Daarom is Tenniskids zo belangrijk!
Tenniskids is het KNLTB tennisprogramma voor kinderen tot en met 12 jaar. Op een uitdagende manier leren kinderen de sport spelen en verstreken ze hun
fysieke en sociale vaardigheden. Plezier en samenspel: daar draait het om bij Tenniskids.
Kinderen leren op een natuurlijke manier. Ze zijn nieuwsgierig, creatief en fantasierijk. Daarbij spelen ontdekken en verwonderen een belangrijke rol. Uit
onderzoek blijkt dat vaardigheden als rennen, springen, balanceren, coördinatie, gooien en vangen heel belangrijk zijn om tot een optimale
sportontwikkeling te komen. Bij Tenniskids komen al deze vaardigheden aan bod. De gebruikte materialen en de opbouw van de verschillende fases maken
dat de kinderen worden uitgenodigd en geprikkeld zichzelf te ontwikkelen tot allround sporters.
Tenniskids is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) en is ontwikkeld door sportwetenschappers. Het programma geeft het
beste moment aan voor het ontwikkelen van sportvaardigheden en wordt in verschillende sporten gebruikt. En het leert kinderen successen te beleven,
contacten op te doen, sportiviteit en plezier te beleven op een tennisveld.
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Wat is het Tenniskids trainingsprogramma?
Tenniskids wil kinderen op een leuke manier laten kennis maken met tennis. Tenniskids is hoofdzakelijk ontworpen voor kinderen, maar eigenlijk is het een
leuke manier van tennis spelen dat gebruikt kan worden voor alle leeftijden en niveaus. Jonge of onervaren spelers krijgen de mogelijkheid om de
vaardigheden en de tactiek van tennis te leren en eigenlijk het spel te spelen.
Tenniskids is afgestemd op leeftijd en mogelijkheden van kinderen. Vier kleuren brengen hun vooruitgang in kaart: blauw, rood oranje en groen. Bij iedere
kleur horen andere leeftijden, baangroottes en balsoorten.

Pagina 7 / 18

Blauw
Speciaal voor de jongste jeugd is 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 speelse oefeningen ontwikkelen kinderen hun eerste bal- en racketvaardigheden.

Rood
In Tenniskids Rood maken kinderen van 6 t/m 9 jaar verder kennis met het tennisspel. Ze leren de basisvaardigheden op het
gebied van bewegen en coördinatie. Kinderen van 8 en 9 jaar kunnen in rood of oranje spelen, de trainer adviseert of een kind qua
niveau eerder of langer in een kleur speelt. Kinderen die tennissen in rood maken kennis met leuke activiteiten en spelen korte
wedstrijden in de Tenniscompetitie: de Kia World Tour Rood. Daarnaast kunnen zij meedoen aan korte toernooitjes, vaak van een
dag of een dagdeel. Er wordt gespeeld met en zachte rode bal op een minibaan (6 x 12 meter). Het racket is tussen de 43 en 58
cm.
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Oranje
In de volgende fase van Tenniskids wordt gewerkt aan verdere ontwikkeling. De kinderen (8 t/m 11 jaar oud) leren nieuwe slagen en
technieken die hen helpen om uiteindelijk te kunnen spelen op een grote baan. Er wordt gespeeld op een driekwartbaan (een
volledige baan die in de lengte is ingekort tot 18 meter). Er wordt gespeeld met een bal die geschikt is voor het spelen op een
driekwartbaan (zachter en lichter dan een gele tennisbal). Het racket is tussen de 56 en 63,5 cm.
De wedstrijden worden steeds langer en in deze fase kunnen kinderen deelnemen aan de Tenniskids competitie Kia World Tour
Oranje. Ook kunnen kinderen in oranje meedoen aan toernooitjes, dit zijn meestal eendaagse toernooitjes.

Groen
Dit is de laatste fase in voorbereiding op “hele baan”tennis. De kinderen zijn 10 tm 12 jaar oud. Kinderen in deze leeftijd zijn groter
en in staat om de hele baan te bestrijken. Er wordt dan ook op een “hele baan” getennist. Bij de dubbels wordt er gespeeld in het
dubbelveld, dus inclusief de tramrails. Technieken, tactieken en atletische vaardigheden worden in deze fase verder ontwikkeld.
De wedstrijden worden weer langer en het wedstrijden spelen speelt ene steeds belangrijkere rol. De tenniskids competitie die bij
deze fase hoort is de Groene competitie. De groene toernooitjes die worden georganiseerd zijn vaak over meerdere dagen
verspreid. Tevens zijn deze toernooitjes soms gekoppeld aan een open jeugdtoernooi. Er wordt in groen gespeeld met een
langzame groen bal die geschikt is voor tennis op een hele baan en een racket dat tussen de 63,5 en 66 lang is.

Meer info? Ga naar www.tenniskids.nl
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Jeugdcompetitie
VLTC laat de jeugd die deelneemt aan de lessen ook kennismaken met competitietennis.

World Tour (Jeugd tot en met 12 jaar)
Bij de verschillende kleuren hoort ook een competitiesysteem, de Kia World Tour Rood, Oranje en Groen. Elke
speeldag staat in het teken van een wereldstad die de profs ook aandoen binnen de ATP World Tour.
Voor de rode en oranje competitie zijn er in totaal twaalf speelmomenten in het jaar (voor- en najaar). Voor de
groene competitie zijn er veertien speelmomenten (voor- en najaar). Er wordt op zondag gespeeld.
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Kia World Tour Rood
Hoe werkt het?
Een team bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
Kinderen zijn van geboortejaar 2009 of later (t/m 9 jaar). In uitzonderlijke gevallen, als het kind écht nog niet de vaardigheid
heeft voor oranje, mogen kinderen 2 jaar ouder zijn (t/m 2007). Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood aan kan,
mag hij of zij 2 jaar jonger zijn (vanaf 2014).
Kinderen kunnen spelen in rood 1 (R1, gevorderden) of rood 2 (R2, beginners). Alle kinderen in het team hebben dezelfde
speelsterkte.
In de Kia World Tour Rood wordt met rode ballen gespeeld. De vereniging zorgt voor aanwezigheid van minimaal 1 bal per
baantje en maakt voor aanvang de baantjes klaar. De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag
tussen de verenigingen.
De totale speelduur van een dag is ca. 1½ tot maximaal 2 uur.
Bij de indeling houden we rekening bij het samenbrengen van teams met in totaal ongeveer 24 tot 26 kinderen. Dit aantal past op maximaal 2
volledige tennisbanen waarop overdwars 8 veldjes kunnen worden gemaakt. Een kleinere groep kan ook op 1 tennisbaan waarop overdwars 4 veldjes
kunnen worden gemaakt.
In de Kia World Tour Rood worden alleen enkelpartijen gespeeld. Alle aanwezige kinderen worden in 2 groepen verdeeld die door elkaar en tegen
elkaar spelen.
De kinderen spelen korte partijtjes tot 7 punten (geen games). 7-6 is dus einde partij. Serveren gaat om de beurt, dit mag bovenhands en onderhands
(als de bal maar niet eerst stuit). Als de eerste poging fout gaat, mag er nog een keer worden geserveerd. Bij de service geldt de enkelspelzijlijn als
nieuwe servicelijn, in de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn.
Er worden in de Kia World Tour Rood geen standen bijgehouden, wel vindt er een deelnameregistratie plaats.
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Kia World Tour Oranje
Hoe werkt het?
Een team bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
Kinderen zijn 8 t/m 11 jaar. In uitzonderlijke gevallen, als het kind écht nog niet de vaardigheid heeft voor groen, mogen
kinderen 2 jaar ouder. Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood is ontgroeid, mag hij of zij 2 jaar jonger zijn.
Er kan worden ingeschreven voor oranje 1 (O1, de gevorderden) of oranje 2 (O2, de beginners). Alle kinderen binnen het
team hebben dezelfde jeugdspeelsterkte.
Oranje speelt op een ¾ baan, de achterlijn ligt halverwege de servicelijn en baseline. De dubbels spelen in het dubbelveld.
Er worden enkels en dubbels gespeeld, waarbij de dubbelpartner zoveel mogelijk van de eigen vereniging is. De dubbels
worden ‘ad random’ door een computerprogramma (Tenniskids planner) samengesteld.
Er wordt met oranje ballen gespeeld. De hostvereniging zorgt voor aanwezigheid van 3 ballen per baan.
De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de poule zijn ingedeeld.
De totale speelduur van de dag is ongeveer 2½ tot maximaal 3 uur. Indien de hostvereniging meerdere poules ontvangt, kan een later
aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 12.00 uur).
Bij de indeling houden we rekening bij het samenbrengen van teams met in totaal ongeveer 18 tot 24 kinderen. Dit aantal past op 3 tot 4
tennisbanen. Eventueel wordt er op een smalle oranje baan gespeeld (halve lengtebaan incl. tramrails), dit is alleen bij gebrek aan voldoende banen.
Naast de oranje baan van enkelspelzijlijn naar enkelspelzijlijn is het ook mogelijk om van een smallere versie van de oranje baan gebruik te maken. De
zijlijnen van deze baan liggen dan zo’n 80 cm binnen de enkelspelzijlijnen van de volledige baan.
Vanaf 2018 spelen kinderen om 4 gewonnen games en wordt het Beslissend Punt Systeem (BPS) toegepast bij een 40-40 stand. Bij een 3-3 stand in
games wordt een beslissende game gespeeld (geen tiebreak). Serveren mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een
tweede servicebeurt als de eerste poging fout gaat. Bij een oneven gamestand wordt er gewisseld van speelhelft.
Alleen partijresultaten worden bijgehouden (winnaar of verliezer), bijv. Pietje wint, Jantje verliest. Iedere speeldag wordt een team binnen de poule
dagwinnaar.
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Kia World Tour Groen
Hoe werkt het ?
Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 kinderen. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
Kinderen moeten geboren zijn in 2008, 2007 of 2006. In uitzonderlijke gevallen, als het kind écht nog niet de vaardigheid heeft voor geel, mogen
kinderen 2 jaar ouder zijn (t/m 2004). Of als het kind erg getalenteerd is en niveau oranje is ontgroeid, mag hij of zij 2 jaar jonger zijn (vanaf 2010).
Kinderen kunnen spelen in groen 1 (G1, gevorderden) of groen 2 (G2, beginners).
Er worden per competitiewedstrijd 4 enkelspelen gespeeld en 2 dubbelpartijen.
Er wordt gespeeld met groene ballen.
De Groene competitie wordt gespeeld op een 'hele baan'. De dubbels spelen in het dubbelveld, dus inclusief de tramrails.
Er worden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games (start op 0-0) met een verschil van 2 games (bijv. 4-2, 5-3). Bij een gelijke
stand van 4-4 in de set volgt een tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten). Indien een beslissende 3e set moet
worden gespeeld, wordt deze vervangen door een beslissende wedstrijdtiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2
punten). Het Beslissend Punt Systeem (bij 40-40 winnend punt) wordt toegepast in de Groene competitie.
De vereniging dient zich uiteraard zoveel mogelijk aan de vastgestelde speeldata te houden. Bij verhindering van spelers
dient de club eerst voor invallers te zorgen zodat de wedstrijd op vastgestelde speeldag door kan gaan.
Als er met goedkeuring van beide teams wegens een andere reden dan weersomstandigheden wordt verplaatst, dan moet
de nieuw overeengekomen speeldag liggen vóór de laatste reguliere competitiedag. Dit kan ook een andere dag dan de
zondag zijn (bijv. een woensdag- of vrijdagmiddag).
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Jeugd vanaf 12 jaar
Het hele jaar door kan er door spelers competitie worden gespeeld. Deze jeugd valt niet meer onder het Tenniskids programma. De jeugd in de leeftijds
categorieën tot en met 17 jaar kan binnen onderstaande competities op zaterdag of op zondag spelen in een meisjes, jongens of een gemengd team.
De KNLTB faciliteert de volgende competities:
Voorjaarscompetitie
Najaarscompetitie
Zomeravondcompetitie
Regionale Competitie

Meer info? Ga naar www.knltb.nl
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Jeugdcommissie
De jeugdcommissie van de VLTC organiseert het hele jaar door veel gezellige activiteiten op en rondom de tennisbaan.
Ook zorgen we dat de indelingen van toernooien gemaakt worden, waaronder de KNLTB competitie en de clubkampioenschappen.
Dit alles uiteraard in samenspraak met de tennisleraren!
Wij streven ernaar om onze club op de kaart te zetten en levendig te houden! De jeugd heeft namelijk de toekomst!
Diverse activiteiten jeugd zoals:
Clinics
Jeugdinstuif
Bijeenkomst voor de ouders
Competitie
Ouder-kind toernooi
Clubkampioenschappen
Pannenkoekentoernooi
Feestavond jeugd
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10 Tips hoe om te gaan met winnen en verliezen
1. Bedenk dat je kind met continue steun zich zal blijven ontwikkelen;
2. Jeugdsport gaat niet in eerste instantie over winnen. Probeer succes af te meten aan zaken die het kind kan beïnvloeden zoals instelling, vechtlust,
technische uitvoering en evt. tactische keuzes. In plaats van alleen op basis van het resultaat;
3. Geef je kind het respect dat hij of zij verdient. Als het behalen van atletische prestaties eenvoudig is zouden atleten niet zo bewonderd en
gerespecteerd worden. Wees trots op zijn/haar vasthoudendheid;
4. Leg de nadruk op de vrienden die je kind maakt door middel van sport;
5. Bedenk je dat het enige dat je kind meestal nodig heeft is je liefde en begrip. Simpelweg er voor je kind zijn. Zorg dat je kind zich belangrijk en
geaccepteerd voelt, ongeacht winst of verlies en ongeacht of hij goed of slecht speelt;
6. Accepteer je kind voor wat hij is, niet voor wat hij heeft bereikt. Acceptatie mag niet afhankelijk zijn van een goede prestatie of van winst;
7. Kies voor een positieve benadering, ontwikkel en onderhoud een open communicatie met je kind. Ook als je verschilt van mening over een bepaald
onderwerp. Probeer dingen uit te praten, geef je kind het voordeel van jouw standpunt, zeg niet simpelweg ‘ja’ of ‘nee’. Laat je kind de uiteindelijke
beslissing nemen. Hiermee geef je het kind het recht om zijn eigen mening te geven waarmee hij het zelfvertrouwen kan vergroten en uiteindelijk
zelfstandig leert nadenken;
8. Neem altijd de tijd om je kind te helpen om zijn eigen betrokkenheid te evalueren (redenen, doelen, commitment). Dit helpt om het gevoel van
zelfcontrole en uiteindelijk vergroot dit de motivatie;
9. Oefen op goede luistertechnieken. Laat door houding, gezichtsexpressie en gebaren zien dat je echt aandachtig luistert. Herhaal wat je van het
verhaal van het kind hebt begrepen, dit geeft het kind het gevoel dat jij hem/haar goed hebt begrepen en geeft de mogelijkheid aan het kind om
zelf nog eens te bedenken of ie het zelf nog steeds eens is met zijn standpunt. Je kunt woorden gebruiken zoals, “ja”, “uh uh”, of bv. “ah ha” om je
betrokkenheid te laten zien;
10. Maak gebruik van de kans die sport biedt om je kind echt te leren kennen.
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Wat kun je verder als ouders doen?
Ouders kunnen hun kids helpen in de sportontwikkeling.
Belangrijk is dat kinderen plezier hebben in tennis. Laat daarom uw kinderen bij het vrij tennissen in de juiste fase met de juiste ballen en een geschikt
racket spelen. Op die manier is het kind het best in staat de geleerde vaardigheden toe te passen en nieuwe vaardigheden zich eigen te maken.
Ga af en toe met uw kind tennissen en wees positief over de verrichtingen van het kind.
Stimuleer de deelname aan clubactiviteiten. Deze zijn leuk en leerzaam.
Leer de regels en de puntentelling van de fase waarin het kind zit.
Leer het kind zich sportief te gedragen en respect te hebben voor de tegenstander. Dus waardering tonen voor mooie punten van de tegenstander.
Op schoolpleinen, tegen muren, in de tuin of op de oprit, overal kun je tennissen. Stimuleer kinderen ook op straat te tennissen want dit zijn ideale
omstandigheden om te leren tennissen.
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Jeugdsponsors de club250
De Club-250 heeft als doel het stimuleren van het jeugdtennis in Varsseveld.
De Club-250 maakt het mogelijk dat wij het jeugdtennislidmaatschap inclusief lessen en de jeugdselectie, tegen een scherp tarief kunnen aanbieden.
Daarbij kunnen we ook mede dankzij de Club-250 diverse jeugdactiviteiten organiseren.

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”
De Club-250 bestaat o.a. uit de volgende leden:
tB Investments
Haenes BV
tB Projects
Ter Horst Milieu
Riemersma & Partners BV
Westerveld & Vossers
Renaflex BV
Van Raam BV
Mercachem BV
Royal Lovink Industries BV
Lean R.C. Ansink
MI Consult
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