
KIDSTENNIS TC ROESELARE 2017 !  

  

Hieronder extra informatie omtrent het VERNIEUWDE KIDSTENNIS principe bij  TC 

ROESELARE.  

WAT IS KIDSTENNIS BIJ TC ROESELARE  

Kidstennis is een concept om de kwaliteit van de tennisopleiding bij TC ROESELARE te 

verhogen! De kinderen van 3 tot 12 jaar zijn hierbij de doelgroep. We werken met kant en klare 

oefeningen en lesstof die speciaal aansluit. Hierdoor krijgt de jeugdwerking een duidelijk 

programma zodat opbouw en continuïteit binnen de jeugdopleiding gegarandeerd worden. De 

kinderen leren op een correcte en leuke manier tennissen. DE MISSIE = SPELEND LEREN, 

waarbij coördinatie, fun, techniek, gevarieerd herhalen en dus ontwikkelen hand in hand gaan.  

HOE WERKT KIDSTENNIS BIJ TC ROESELARE ?  

Het Kidstennis concept bestaat uit 4 kleuren en 8 levels, waarbij elke kleur voor een bepaald 

vaardigheidsniveau staat: Blauw, Rood, Oranje en Groen. Per kleur stijgt de 

moeilijkheidsgraad, worden de terreintjes groter en de tennisballen zwaarder. Elke 

beginnende tennisser start in Blauw. Wij starten bij TC ROESELARE zelfs in kleur WIT, 

voor kids 1e en 2e kleuter. In de Witte lesjes wordt de algemene motorische vorming 

gestimuleerd zodat het kind spelenderwijs ‘bewust’ wordt van begrippen zoals lichaam, tijd 

en ruimte. Een goede motorische vorming is immers de basis voor een goede coördinatie en 

het startpunt voor het aanleren van de verschillende technieken. Een kind dat ‘Wit’ gevolgd 

heeft, zal sneller en efficiënter leren tennissen.   

  

Hieronder zie je dan verder de verschillende kleuren en tevens de terreingrootte die daarbij 

hoort, welke de verschillende vaardigheidsniveaus aangeven. Daar horen dan ook steeds 

zwaardere ballen bij, hoe meer de kleur verschuift van blauw richting groen. Daarbij nog wat 

meer uitleg over de concrete afmeting, de leeftijd die bij iedere kleur gangbaar is, de soort bal 

die gebruikt wordt en de gangbare nethoogte.   

Hieronder de richtleeftijd per kleur voor de vaardige dan wel meer recreatieve clubspeler:  

  

Blauw level 1 en 2 : 2e en 3e kleuter voor vaardige clubspeler en 3e kleuter en 1e leerjaar voor 

de recreatieve clubspeler  

Rood level 1 en 2: 3e kleuter en 1e leerjaar voor vaardige clubspeler en 2e en 3e leerjaar voor 

de recreatieve clubspeler  

Oranje level 1 en 2: 2e en 3e leerjaar voor vaardige clubspeler en 4e en 5e leerjaar voor de 

recreatieve clubspeler  

Groen level 1 en 2: 4e tot 6e leerjaar voor vaardige clubspeler en 6e leerjaar en 1e of 2e 

middelbaar voor recreatieve clubspeler  

  



  

  
AFMETINGEN, SOORT BAL, RICHTLEEFTIJD + NETHOOGTE 4 

VERSCHILLENDE KLEUREN !!!  

  
Mini:   

Blauw; 2,75m breed/8,23m lang  
Rood; 5,5m breed/11m lang  

Soort Bal: mousse bal, foambal, grote softbal  
Gemiddelde leeftijd: (5)6 - 8(9) jaar (wordt per individu bekeken: leeftijd, aanleg, ervaring, aantal 

lesmomenten per week/per jaar)  
Nethoogte: 0,80 m   

Midi:   
Oranje; 6,5m breed/18m lang  

Soort Bal: softbal  
Gemiddelde leeftijd 9-10 jaar (wordt per individu bekeken: leeftijd, aanleg, ervaring, hoeveel 

lesmomenten per week/per jaar)  
Nethoogte: 0,80 m   

Maxi:   
Groen:  overgang midi naar maxi U11 = 21 meter veld, daarna gewoon groot terein Soort 

Bal: overgangsbal of harde bal  
Gemiddelde leeftijd: 10-12 jaar (wordt per individu bekeken:  leeftijd, aanleg, ervaring, hoeveel 

lesmomenten per week/per jaar)  
Nethoogte: normaal = 0,914 m  

  

INFO VOOR DE OUDERS – TENNISSEN LEER JE NIET ALLEEN MET RACKET!  

Ouders reageren soms verbaasd wanneer ze merken dat hun kinderen in de tennisles niet met 

het racket bezig zijn. Ze spreken de trainer aan en zeggen dat ze ingeschreven hebben voor 

tennisles en niet voor spelletjes. Misschien wel een beetje begrijpelijk dat een ouder zo 

reageert. Echter, wat de meeste ouders niet weten is dat coördinatieoefeningen zonder racket 

een ontzettend belangrijke basis vormen voor de tennisvaardigheden. Of anders gezegd: een 

kind dat regelmatig op coördinatie traint, zal beter en sneller de tennisslagen onder de knie 

krijgen. Vandaar dat er in alle kleuren veel algemene functionele bewegingsvaardigheden 

naar voren komen, te weten: reactie, snelheid, balans, ritme en dissociatie. Je merkt dan ook 

echt dat ze sneller progressie maken. Daarnaast komen specifieke tennisbewegingen als 

loopvermogen en slagsnelheid erbij, evenals tennis-blessurepreventie als beweeglijkheid en 

lenigheid, schouderpreventie en rompstabiliteit.  

 

  

  

  

  

 

 

 



Daarnaast zijn wij van mening dat vooral kinderen zowel in de winter als in de zomer door 

zouden moeten trainen, zeker met alle gravelfaciliteiten op 1 locatie, zodat er het ganse jaar 

op deze ondergrond aan de techniek kan worden gewerkt. Tennis is een technische sport en 

door het ganse jaar te trainen kan men deze sport sneller onder de knie krijgen en vooral ook 

behouden en er zo meer spelplezier aan koppelen. Met de totstandkoming van de nieuwe 

frisse wind en een beter imago, zijn er nu meer dan ooit volop mogelijkheden voor de jeugd, 

ook om meer activiteiten voor hen te ontwikkelen en dus ook voor meer sociale binding te 

zorgen. Kortom: Het totaalpakket van en voor de jeugd bij TC ROESELARE omtrent trainen, 

fun, activiteiten en sociale binding wordt groter en beter het ganse jaar. Wij proberen een 

veelzijdig aanbod voor iedereen te maken en dit ook zo af te stemmen op de jeugd en hun 

ouders! Zo hebben we een aanbod voor de meer recreatieve clubspeler (waar 1 x of 2x trainen 

meestal voldoende is, maar daarnaast hebben we ook een meer prestatief pakket voor de 

competitiespeler waar men bijvoorbeeld kan kiezen voor 3 tot 5 uur training binnen de club. 

Voor ieder wat wils dus !  

   

Voor volwassenen zijn wij ook van mening dat als je eenmaal met lessen begint, je er toch 

zeker mee door moet gaan de eerste jaren, om het juiste technische slagenpatroon onder de 

knie te krijgen en vooral te behouden. Uiteraard spreekt het voor zich dat je naast de 

gebruikelijke lessenreeksen die er zijn, u ook zelf 1 of een aantal momenten in de week dient 

te oefenen om de basisslagen verder in te slijpen, en spelinzicht verder te ontwikkelen.  

Gezelligheid is verder gegarandeerd in ons mooie clubhuis en op ons fraaie terras.  

  

Waarom zouden kinderen 2 x per week trainen;  

1) Vanwege een bewezen snellere technische vooruitgang van het kind zelf, zowel 

technisch, motorisch als mentaal.   

2) Gravel is en blijft DE ondergrond in het tennis en doordat ze bij TC Roeselare het 

ganse jaar op gravel trainen indoor EN outdoor, komt dit de ontwikkeling sneller ten 

goede. Bovendien is gravel de meest natuurlijke soort voor spieren en gewrichten.  

3) Vanwege een groter enthousiasme als men meer traint en dus sneller vooruitgang 

boekt, lukken = fun = doorgaan !!!  

4) Vanwege meer sociale contacten onderling door vaker te trainen, dus meer binding 5) 

Vanwege het gezonde aspect van sporten en tennis in het bijzonder, bewegingsaspect  

6) Vanwege het feit dat het kind dan ook sneller een ‘echte’ match kan spelen !!! 7) 

Vanwege het feit dat tennis gewoon de max....is !!!  

  

Voor alle informatie kunt u zich wenden tot de website; www.tcroeselare.be, waar u de 

formulieren/informatie kunt downloaden bij kopje lessen/stages, of via Dirk de Vries 

persoonlijk of via het clubhuis telefoonnummer; 051-220303, info@tcroeselare.be  

  

Hopelijk tot binnenkort !   

  

TC ROESELARE !!  

Dirk de Vries  

Zaakvoerder  

  

  

  

http://www.tcroeselare.be/
http://www.tcroeselare.be/


  

  


