Technisch beleidsplan jeugd
SHOT 2018 – 2021
Dit beleidsplan vormt de leidraad voor de jeugdcommissie, de trainers, de technische
commissie, het bestuur en de betrokkenen, om zowel het aanwezige tennistalent, maar
ook de minder talentvolle jeugd, optimaal tot ontwikkeling te laten komen.

Dit beleidsplan heeft als doelstellingen:
-

faciliteiten aanbieden aan de jeugd zodat zij op hun eigen niveau zo goed mogelijk
leren tennissen en plezier hebben op de baan
meer jeugdleden laten deelnemen aan competitie/toernooien en clubactiviteiten
ouders een grotere rol laten spelen in de activiteiten van het jeugdtennis.

Daarbij staat ons voor ogen, dat onze hoogste competitieteams, welke uitkomen op
1e/2e klasse niveau zoveel als mogelijk uit eigen gelederen worden bemand.
De opleiding moet bij de spelers minimaal leiden tot speelsterkte/rating 3 met
regelmatig een uitschieter naar speelsterkte/rating 2 en hoger.
Verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleidsplan is de hoofdtrainer en de
technische commissie. Daarnaast zullen de trainers ook een duidelijke en herkenbare
manier van lesgeven hanteren voor de recreatief ingestelde spelers en dit vastleggen in
dit beleidsplan.

Op welke wijze worden onze doelstellingen bereikt:
-

training, bijbrengen van technisch, tactische, mentale en fysieke vaardigheden
world tour, voorjaar en najaar
competitie, voorjaar en najaar
open jeugd toernooi in maart
woensdagmiddag tennis
clubkampioenschappen
recreatieve activiteiten zoals bijvoorbeeld ouder-kind toernooi en tenniskampen
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Wie doet wat:
Jeugdcommissie/jeugdbestuur:
- organiseren/communiceren/bijwonen activiteiten voor recreatieve en
prestatieve jeugd.
Trainers:
- trainen van de jeugd
- enthousiasmeren van de kinderen voor activiteiten
- indeling world tour en competitie teams in overleg met de technische commissie
- uitdragen beleid Shot.
Ouders:
- ondersteunen van jeugdactiviteiten
- JTB-er zijn tijdens competitie/zorgen voor vervoer
- ondersteunen van het steeds meer zelfstandig functioneren van de kinderen.

Financiering:
Een gedeelte van het trainingsgeld wordt gesubsidieerd door de vereniging als
selectielid aan het volgende heeft voldaan:
- 85% opkomst trainingen
- spelen van VJC
- spelen van toernooien
- uiting geven aan Shot op een positieve manier
- dragen clubkleding.
Stapt selectiespeler zelf uit de selectie, dan komt deze speler niet in aanmerking voor de
subsidie.

Communicatie:
Maken van activiteiten kalender door JC en TC in overleg met AC en voorleggen aan
bestuur. Voor activiteiten gebruikmaken van zoveel mogelijk communicatiemiddelen.

Onderhoud beleidsplan:
Het beleidsplan is bedoeld om richting te geven aan de jeugdactiviteiten in de komende
jaren. Het zal jaarlijks worden bijgesteld op basis van de ontwikkelingen en nieuwe
inzichten.
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Beleid jeugdselecties
Leeftijdsgroep 5 t/m 6-jarigen, tenniskids rood
-

Groepsgrootte: maximaal 10 kinderen.

-

Trainingsintensiteit: 2 x 60 minuten per week.

-

Selectiecriteria:
- balgevoeligheid
- coördinatievermogen
- correctiegevoeligheid
- enthousiasme/plezier.

-

Oefendoelen algemeen:
- gooien (bovenhandse strekworp)
- vangen
- ontwikkelen voetenwerk.

-

Oefendoelen tennis specifiek:
- opspelen van bal, forehand en backhand
- slaan van bal, forehand en backhand, vanuit opspelen en aangooien
- overspelen forehand en backhand in miniveldjes met trainer
- serveren vanaf servicelijn vanuit ‘verkorte’ beweging.

-

Aangepast materiaal:
- rode bal
- lagere netten in lengterichting van de baan
- aangepaste tennisrackets.

-

Werkwijze algemeen:
- kinderen moeten veel balcontacten hebben. Het zogenaamd in een rijtje
staan met de gehele groep is uit den boze
- oefenstof dient veel gevarieerd te worden en in speelse vormen worden
aangeboden.

-

Wedstrijdtennis:
- het spelen van de World Tour is verplicht
- daarnaast dienen de kinderen 3 events te spelen evenals de
clubkampioenschappen.
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Leeftijdsgroep 7 t/m 8-jarigen, tenniskids oranje
-

Groepsgrootte: maximaal 8 kinderen

-

Trainingsintensiteit: 2 x 60 minuten per week

-

Selectiecriteria:
- de criteria genoemd bij groep 1
- aandachtsspanne
- doorzettingsvermogen
- het kind moet gooien en vangen beheersen
- het kind moet de beheersing over zijn racket hebben met betrekking tot
het opspelen
- het serveren moet in zijn ‘grove’ vorm uitgevoerd kunnen worden.

-

Oefendoelen algemeen:
- verder ontwikkelen van het voetenwerk/coördinatievermogen.

-

Oefendoelen tenniss pecifiek:
- rally spelen forehand en backhand vanaf ¾ veld
- aanleren van volley
- het kunnen serveren vanaf ¾ veld
- een begin maken met onderrichten van de wedstrijdtactiek
- het bijbrengen van de puntentelling.

-

Aangepast materiaal:
- spelen met oranje bal
- dezelfde netten als bij groep 1 kunnen aanvankelijk worden gebruikt.
Wanneer op ¾ veld wordt gespeeld wordt er gebruik gemaakt van de
gebruikelijk tennisvelden
- kinderen zorgen zelf voor aangepaste rackets.

-

Werkwijze algemeen:
- hetzelfde als bij groep 1.

-

Wedstrijdtennis:
- het spelen van de World Tour is verplicht
- daarnaast dienen de kinderen 5 events te spelen evenals de
clubkampioenschappen.
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Leeftijdsgroep 9 t/m 10-jarigen, tenniskids oranje en groen
-

Groepsgrootte: maximaal 8 kinderen.

-

Trainingsintensiteit: 2 x 90 minuten per week.

-

Selectiecriteria:
- de criteria genoemd bij groep 2
- de diverse slagen, forehand, backhand, service en volley moeten in de
basisvorm worden beheerst
- het kunnen spelen van een rally vanaf ¾ veld.

-

Oefendoelen:
- het kunnen spelen van een rally op een heel veld
- het aanleren van diverse technische variaties in de slagen ( topspin, slice,
dropshot )
- het aanleren van een 1ste en een 2e service
- het kunnen smashen
- ontwikkelen van het dubbelspel.

-

Aangepast materiaal:
- overgang van het spelen met oranje ballen naar groene stip ballen
- kinderen maken gebruik van een aangepast tennisracket.

-

Wedstrijdtennis:
- zoals bij groep 2.

Leeftijdsgroep 11 t/m 12-jarigen
-

Groepsgrootte: maximaal 8 kinderen.

-

Trainingsintensiteit: 3 x 90 minuten per week.

-

Selectiecriteria:
- de criteria genoemd bij groep 2
- het op biomechanisch verantwoorde manier kunnen uitvoeren van de
basisslagen, inclusief de variaties
- het kunnen spelen van een rally op een heel veld
Z.T.C. Shot - Verlengde Slotlaan 117 - 3707 CE ZEIST
www.shotzeist.nl

-

het komen tot tactisch juiste oplossingen bij het spelen van een wedstrijd
het kind moet aan het einde van deze periode mee kunnen komen op het
niveau van de *****en **** toernooien.

-

Oefendoelen:
- verder uitbouwen van de diverse slagen met name op het gebied van
timing, vaart en tempo
- te tactisch kunnen ‘lezen’ van een wedstrijd in zowel enkelspel als het
dubbelspel.

-

Aangepast materiaal:
- overgang van het spelen met de groene bal naar de gele bal.

-

Wedstrijdtennis:
- naast het spelen van de VJC en de clubkampioenschappen, is het verplicht
om minimaal 5 jeugdtoernooien in het enkelspel op niveau te spelen in de
periode van juni-september.

Leeftijdsgroep 13 t/m 15-jarigen
-

Groepsgrootte: maximaal 8 kinderen.

-

Trainingsintensiteit: 3 x 90 minuten per week en 1 x per week
kracht/coördinatietraining.

-

Selectiecriteria:
- de criteria genoemd bij groep 2
- de progressie van de rating gaat een steeds belangrijkere rol spelen
- trainingsdoelen worden afgestemd op het niveau van de beste 4 spelers
van de groep.

-

Oefendoelen:
- zoals genoemd bij groep 4.

-

Wedstrijdtennis:
- naast het spelen van de VJC is het verplicht minimaal 8 toernooien te
spelen gedurende het gehele jaar
- de speler is in staat om, zowel qua niveau als mentaal, de stap te zetten
naar de reguliere seniorencompetitie.
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Leeftijdsgroep 16 jaar en ouder
-

Groepsgrootte: maximaal 8 kinderen.

-

Trainingsintensiteit: 3 x 90 minuten per week en 1 x per week
kracht/coördinatietraining.

-

Selectiecriteria:
- de criteria genoemd bij groep 2
- de speler moet zowel in technisch, tactisch, fysiek en mentaal opzicht in
staat om geheel of gedeeltelijk te kunnen trainen met de seniorenselectie.

-

Oefendoelen:
- zoals genoemd bij groep 4.

-

Wedstrijdtennis:
- naast het spelen competitie is het verplicht minimaal 8 toernooien te
spelen per jaar
- de speler moet in staat zijn om in de landelijke competitie te kunnen
spelen.

Algemeen
Aan het einde van elk trainingsseizoen (augustus-september), wordt beoordeeld of de
speler nog voldoet aan de voor hem genoemde criteria en derhalve deel blijft uitmaken
van de selectie.
Er wordt gebruik gemaakt van een beoordelingssysteem waarbij alle spelers tweemaal
per jaar (maart en augustus-september)een beoordeling ontvangen. Deze beoordelingen
worden met de desbetreffende ouders besproken.
Eenmaal per jaar vinden er ouderbijeenkomsten plaats waarbij informatie over en weer
kan worden uitgewisseld.

Extra trainingsmogelijkheden jeugd
Wanneer een selectielid niet meer voldoet aan de selectiecriteria dan komt hij in
aanmerking om 2 x per week te trainen. De club realiseert zich dat het gat tussen
regulier trainen en de selectietraining groot is, dus willen wij op structurele basis ook
een groep enthousiaste kinderen twee keer per week training aanbieden.
Wij hopen dat er op deze manier door de kinderen aansluiting gemaakt kan worden met
de selectie met wellicht doorstroming als gevolg.
Voor de huidige selectie is het ook goed om te weten dat er concurrentie op de loer ligt!

Z.T.C. Shot - Verlengde Slotlaan 117 - 3707 CE ZEIST
www.shotzeist.nl

Er zal worden getraind in groepen van 8 kinderen op 2 banen met 1 trainer.
De duur van de training bedraagt een uur.
De invulling van de trainingen zal overeenkomstig de methodieken van het beleidsplan
van de geselecteerde jeugd geschieden.
Een eventuele selectie houdt in dat een kind gedurende een winter- en zomerseizoen
deelneemt aan deze trainingen.
Er wordt getraind volgens de visie van het handboek prestatief tennis, waarbij de
techniek niet het doel op zich is, maar een middel om het doel te bereiken
Shot telt bijna 300 jeugdleden. Aangezien de jeugd de toekomst heeft, hechten wij veel
waarde aan een goed programma voor de jeugd. Daarom is jeugdactivatie één van onze
pijlers voor de komende jaren.
Shot biedt een trainingsprogramma aan in combinatie met een wedstrijdmiddag op de
woensdag en deelname aan de World tour en de reguliere competitie.
Om de jeugd extra te activeren en te motiveren organiseert Shot activiteiten voor alle
jeugd, zoals tenniskampen, een bezoek aan het ABN AMRO toernooi in Rotterdam,
onderlinge toernooitjes e.d. Een jeugdcommissie bestaande uit voornamelijk jeugdleden
zal de jeugdtoernooien en activiteiten ondersteunen en organiseren.
Om een gevoel van saamhorigheid te creëren hebben wij de ambitie om ieder jeugdlid
een Shot T-shirt aan te bieden, dat gedragen kan worden tijdens trainingen, het spelen
van wedstrijden en andere tennisactiviteiten.
Mirjam Berkhout
Danny Potappel
Freek Clerck
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