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Hoe zorgen we ervoor dat niet-

tennissers en niet-padellers (met 

bijvoorbeeld een zomerstop van hun 

eigen sport) ook in de zomer een 

uitdaging houden en kennis maken 

met tennis of padel?
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Kijk voor alle laatste richtlijnen, protocollen en veelgestelde vragen op http://corona.knltb.nl

De resultaten uit de enquete vragen vooraf (400+ respondenten) op 6 mei 2020:

92% van de verenigingen heeft ingevuld dat er weer les gegeven en/of vrij gespeeld wordt

62% van de verenigingen geeft aan dat de vereniging in contact is met de gemeente en/of buurtsportcoach over het openstellen van de 

accommodatie voor niet leden

43% van de verenigingen organiseert op dit moment al activiteiten voor niet-jeugdleden

Wanneer start de KNLTB Junioren competitie? 

De Junioren competitie en de Kia Tenniskids competitie is verplaatst naar het najaar. Het belangrijkste verschil met het voorjaar is dat er bij deze 

competitie in het najaar 5 speeldagen zijn (in plaats van 8 speeldagen). Ook bij de Kia Tenniskids competitie wordt de inschrijving opnieuw 

opengezet, waardoor er nieuwe teams gevormd en aangemeld kunnen worden. Na sluiting van de inschrijving wordt er een geheel nieuwe indeling 

gemaakt.

Hoe bereiken we de niet-leden op dit moment het beste?

De meest effectieve manier om kinderen naar de vereniging te krijgen is op een ‘laagdrempelige’ manier via de eigen leden. Kortom laat 

vriendjes/ vriendinnetjes meekomen, doe een instuif, maak bekend onder de eigen leden dat er proeflessen zijn en/of ze dit willen delen. 

Lokaal kan je ook contact zoeken met de buurtsportcoaches, zij hebben vanuit de gemeente de opdracht gekregen om zoveel mogelijk kinderen 

weer aan het bewegen het krijgen.

Spelen van wedstrijden?

Onderlinge wedstrijden spelen mag wel en met inachtneming van de richtlijnen. Dit kan bijvoorbeeld ook via een interne tennisladder. Voor kleine, 

dicht bij elkaar gelegen, verenigingen kunnen er ook oefenwedstrijden worden georganiseerd. Mits dit past binnen de protocollen van de 

verenigingen en algemeen geldende RIVM adviezen.

http://corona.knltb.nl/


Alles-in-één doen of niet, tennis is de sport erbij?

Wij willen met Tennis Alles-in-één bereiken dat kinderen op tennis zitten en niet alleen op tennisles. Hierdoor worden ze nog meer gegrepen door 

onze mooie sport. Naast tennisles is het spelen van wedstrijden belangrijk voor het verbeteren van alle vaardigheden. Tennis Alles-in-één kan je 

op verschillende manieren introduceren. Zo kun je bijvoorbeeld beginnen met de jongste groepen en kinderen en ouders laten meegroeien of een 

zogeheten ‘big bang.’ Verder kan je pakketten maken zodat er voor verschillende groepen een passend aanbod is. 

Om ook een goede ‘vermenging’ te krijgen met nieuwe leden/potentiele leden, is bijvoorbeeld een flexibele instuif mogelijk. Er zijn dan geen vaste 

groepen, maar er wordt in de Tenniskids kleuren gewerkt. De kleur waarin je valt, bepaalt wanneer je kan trainen (waarbij je nu wel van te voren 

bij de trainer zal moeten aangeven dat je op een bepaald tijdstip graag wilt komen conform de richtlijnen). 

https://www.centrecourt.nl/themas/tenniskids/succesverhalen/tenniskids-spelers-tv-de-korrel-bepalen-zelf-wanneer-en-hoe-vaak-zij-

trainen/

Hoe belangrijk is de rol van de tennisleraar bij jeugd?

Hij is meestal het eerste aanspreekpunt op de vereniging, voor onder andere de recreatieve senioren, voor jeugdspelers en hun ouders. De 

tennisleraar zorgt ervoor dat een tennisser plezier beleeft aan het tennis, hij speelt een belangrijke rol in het proces van groepsvorming, dat hij/zij 

in een team terechtkomen en wedstrijden gaan spelen. Kortom een spilfunctie en ambassadeur. 

Is er promotiemateriaal vanuit de KNLTB beschikbaar?

Ja voor verschillende activiteiten is er materiaal beschikbaar. Kijk voor de Zomer Challenge en andere ‘Corona-proof’ materialen op:

https://www.centrecourt.nl/siteassets/centrecourt.nl/downloads/ledenwerving/zomer-challenge/draaiboek-zc-2020.pdf
https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/kennismaken-met-tennis/jeugd/

Mag je als vereniging leen-rackets inzetten?

Ja, dit mag nog steeds als je deze maar elke keer na gebruik desinfecteert

https://www.centrecourt.nl/themas/tenniskids/succesverhalen/tenniskids-spelers-tv-de-korrel-bepalen-zelf-wanneer-en-hoe-vaak-zij-trainen/
https://www.centrecourt.nl/siteassets/centrecourt.nl/downloads/ledenwerving/zomer-challenge/draaiboek-zc-2020.pdf
https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/kennismaken-met-tennis/jeugd/


Hoe denken jullie over tennislessen tijdens de Zomer?

De impact van Corona op onze samenleving en gelukkig voor ook onze sport mag er nu weer wat meer. Hoe iedereen zijn vakantie gaat 

invullen is op dit moment nog niet duidelijk. Dit biedt dan ook zeker kansen om tennislessen langer te laten doorlopen of bijv. een alternatieve 

cyclus aan te bieden. Ga vooral ook na bij de eigen leden wat behoeften zijn. 

Hoe is de koppeling met school te maken?

Geadviseerd wordt om goed naar de ligging van de scholen te kijken en maak ook met andere tennisverenigingen goede afspraken wie met 

welke school contact opneemt. De gymleraar (indien aanwezig) is een goede ingang om te kijken of er schooltennis gegeven kan/mag worden. 

De KNLTB biedt ondersteuning middels het Tennis@school project. Voor meer informatie https://www.knltb.nl/over-knltb/over-

schooltennis/. 

https://www.knltb.nl/over-knltb/over-schooltennis/

