SELECTIEREGLEMENT
LTC Naaldwijk biedt in het kader van een optimale jeugdopleiding jonge talenten van de
vereniging de kans extra trainingen te volgen. We willen hiermee de kinderen stimuleren om
nog enthousiaster voor tennis te kiezen. Als het begrotingstechnisch mogelijk is, ondersteunen
we dit financieel, zodat het beter betaalbaar blijft voor de ouders.
LTC Naaldwijk volgt het trainingsprogramma Tenniskids van de KNLTB en heeft een
samenwerking met Burgersdijk Tennis. Burgersdijk Tennis is een van de zes gecertificeerde
partners van de KNLTB in zowel de onderbouw- (t/m 12 jaar) als de bovenbouw- (nationale top)
opleiding in Nederland.
Waarom kiezen voor selectietrainingen?
LTC Naaldwijk wil er nadrukkelijk zijn voor zowel de recreatieve spelers als voor de ambitieuze,
meer prestatief ingestelde spelers. Daarnaast vinden we het erg belangrijk de jeugd te
stimuleren om veel te tennissen en vooral ook veel te leren. Dit is van groot belang voor het
behoud van de jeugd en daarmee voor het gezond houden van de vereniging. De op deze
manier verkregen ‘eigen kweek’ kan het competitieniveau van de vereniging in de komende
jaren gaan verhogen, wat weer een positieve publiciteit voor de vereniging oplevert.
Nu is tennis voor veel kinderen nog een tweede sport. Door het selecteren van talentvolle
kinderen, maar ook door het aanbieden van de wintertraining voor de jongste kinderen
(Tenniskids Blauw en Rood), hopen we een groep jeugd op te leiden die echt voor tennis kiest
en in deze sport probeert alles eruit te gaan halen. Met alle voldoening die daarbij hoort.
Wie komen ervoor in aanmerking?
De trainers en technische commissie bepalen samen welke kinderen talent genoeg hebben om
deze trainingen te volgen. We moeten dan niet direct denken aan potentiële
Wimbledonwinnaars, maar aan kinderen die het in zich hebben meer dan gemiddeld te gaan
tennissen, maar ook zelf de discipline en het spelplezier hebben om er echt voor te gaan.
Selectiecriteria
Het hele jaar wordt door de trainers naar alle kinderen gekeken tijdens trainingen,
clubkampioenschappen, competitie en toernooien en wordt op de volgende zaken gelet:
- talent
- inzet
- prestaties (speelsterkte)
- gedrag
Er wordt geselecteerd voor oranje (8 – 10jr), groen (10 – 12jr) en geel (12 t/m ca. 23 – 24 jaar).
De beoordeling voor toetreding tot een bepaalde selectiegroep wordt gedaan door de trainer
die de betreffende kinderen het meest heeft begeleid in samenspraak met iemand van de
technische commissie van de vereniging.
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Wat wordt er van de kinderen (en van hun ouders) verwacht?
Als je voor de selectietraining wordt uitgenodigd en je bent voornemens eraan mee te doen, is
dat best een eer. De vereniging betaalt – als dat begrotingstechnisch mogelijk is - ook geld voor
jou om je deze kans te geven. Daarom verwachten wij ook wat terug, namelijk:
Verplichtingen per selectiejaar
1. Training:
- je traint 2x per week*
- je komt op tijd op de training
- je bent iedere training aanwezig, tenzij er een geldige reden is voor afwezigheid
- je geeft een verhindering ruim van tevoren telefonisch door aan de trainer
- je hebt een optimale inzet tijdens de training
- je toont een positieve en enthousiaste instelling
- je toont respect voor de trainer
- je zorgt dat je bezit over goed materiaal zoals racket, schoenen en tenniskleding
- je probeert in je vrije tijd ook veel te spelen met andere leden
2. Competitie:
- je doet mee aan de voorjaarscompetitie voor LTC Naaldwijk* - je doet mee aan de
herfstcompetitie voor LTC Naaldwijk*
- je toont zelfwerkzaamheid zoals het maken van eigen ‘analyses’ over wat ging goed/fout
op de baan, evt. filmpjes maken om te laten zien aan de trainer (ook als input voor
evaluatiegesprek)
3. Clubkampioenschappen/toernooien:
- je doet mee aan de clubkampioenschappen in minimaal 2 onderdelen*
- je doet mee aan twee of meer open (jeugd)toernooien georganiseerd door de KNLTB of
ITA
4. Activiteiten:
- je doet mee aan minimaal 3 extra activiteiten van de vereniging
- je ouders/verzorgers zijn bereid activiteiten te ondersteunen (begeleiden, rijden, helpen
bij activiteiten etc.)
5. Gedrag:
- je bent een positieve vertegenwoordiger van LTC Naaldwijk
- je vertoont geen wangedrag zoals vloeken, gooien met rackets, slaan op het net,
gevaarlijk weg slaan van tennisballen, onsportief gedrag e.d.
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*Uitzonderingen:
Mochten er omstandigheden zijn zoals ziekte, studie, o.i.d., waardoor je niet in staat bent om
te voldoen aan punt 1,2 of 3 dan dienen ouder(s), kind, trainer en technische commissie met
elkaar in gesprek te gaan voor een gepaste oplossing en het toekomstperspectief. Dit gesprek
zal plaatsvinden voorafgaande het betreffende seizoen. Voor het winterseizoen in de maand
september en voor het zomerseizoen in de maand maart.
Wat krijg je hiervoor terug?
- de mogelijkheid om je te ontwikkelen tot een (zeer) goede tennisser
- plaatsing in (één van) de hoogste (jeugd)competitieteams
- veel speelplezier
- veel contact met leeftijdgenoten
- 2x per week training in groepsverband (8-16 leerlingen met 1, 2 of 3 leraren) met een
duidelijk trainingsopbouw (techniek, wedstrijden, conditie en persoonlijke aandacht
voor iedere speler)
- 2 evaluatiemomenten per jaar gericht op technische en tactische ontwikkelingen en
prognose voor doorstroming naar eventuele hogere selectiegroepen
- de vereniging subsidieert een deel van deze selectietrainingen en stelt daarnaast in de
winter de indoorbanen beschikbaar voor diverse jeugdactiviteiten. De kosten van de
trainingen worden per seizoen (winter- en zomerseizoen) bepaald op basis van de
kosten van de trainingen en subsidiebijdrage vanuit de vereniging.
- begeleiding van trainers daar waar mogelijk tijdens toernooien en competities. Dit
varieert van aanwezig zijn tijdens wedstrijddagen tot het vooraf bespreken van
opstellingen & wedstrijdtactiek.
Hoeveel kinderen kunnen meedoen?
We stellen de groepen zorgvuldig samen en houden rekening met leeftijdsopbouw, kwaliteiten
van kinderen en de verhouding tussen jongens en meisjes. Het gaat daarbij grofweg om oranje
(8 – 10jr), groen (10 – 12jr) en geel (12 jaar t/m ca. 23 – 24 jaar). Er is in principe plaats voor één
trainingsgroep van maximaal 8 spelers per leeftijdscategorie op 1 trainer.
Het is mogelijk dat per selectiejaar wordt besloten om met meer of minder groepen en/of met
meer of minder kinderen te werken. De beslissing daarover wordt genomen op basis van het
inzicht waarop we de meest ideale trainingsgroepen kunnen samenstellen en de trainingen ook
goed betaalbaar blijven.
De beslissing over het aantal kinderen, het aantal groepen en de groepsindeling wordt
genomen door de trainers en de technische commissie.
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Wat gaat het kosten per selectiejaar?
- Een selectiejaar loopt van oktober t/m september in het volgende jaar. We gaan uit van
twee trainingen per week van 60/90 minuten gedurende 22 weken in de winterperiode
en 18 weken in de zomerperiode gecombineerd met conditietraining/bootcamp. Het
aantal lesweken kan per seizoen worden aangepast aan de dan geldende
omstandigheden.
-

De kosten per selectiejaar worden berekend op basis van de kosten voor de lessen en
de subsidie – indien dit begrotingstechnisch mogelijk is - die door LTC Naaldwijk wordt
bijgedragen. De hoogte van de subsidiebijdrage van LTC Naaldwijk heeft invloed op de
ouderbijdrage die voor de trainingen moet worden bepaald. Onafhankelijk van de
subsidiebijdrage kunnen de kosten voor de trainingen elk jaar vanwege een prijsindex
iets stijgen. De kosten worden 2 maal per jaar bepaald. Eenmaal voor het winterseizoen
en eenmaal voor het zomerseizoen.

-

De kosten voor het winterseizoen liggen hoger i.v.m. de kosten van de hal. De kosten
per trainingscyclus (winter en zomer) worden via het digitale inschrijfformulier voor de
trainingen aan de ouders/verzorgers bekend gemaakt. Bij voortijdig beëindigen van het
lidmaatschap van LTC Naaldwijk en terugtrekken uit de selectietrainingen wordt al
betaald lesgeld niet gerestitueerd.

Hoe kan ik me opgeven?
Je kunt je niet zelf opgeven. De kinderen die worden geselecteerd, worden door de technische
commissie en trainers benaderd met het aanbod de selectietrainingen te volgen. Via
Burgersdijk Tennis kan je je inschrijven voor de trainingen.
Eens in de selectietraining, altijd in de selectietraining?
Nee, het feit dat je eenmaal in de selectietraining zit, betekent niet dat je er volgend jaar weer
automatisch in zit. Het aantal selectieplaatsen is beperkt en dat betekent dat de trainers samen
met de technische commissie ieder jaar opnieuw een keuze moeten maken wie er in
aanmerking komt voor de selectietrainingen.
Tussen de winter- en zomerlessen volgt een tussenevaluatie per kind. Na de zomerlessen komt
er een eindevaluatie per kind. Indien nodig of wenselijk is het mogelijk dat er een
evaluatiegesprek komt met het kind, de ouders, trainers en de technische commissie.
De selectie voor het volgende selectiejaar wordt in september bekend gemaakt en de
voorlopige indeling van de competitieteams voor de voorjaarscompetitie wordt bekend
gemaakt in januari en voor de herfstcompetitie in juli. Zodra bekend is welke teams door de
KNLTB zijn toegewezen (vaak in februari voor de voorjaarscompetitie en in augustus voor de
herfstcompetitie), wordt de definitieve teamindeling bekend gemaakt naar alle spelers.
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Gedurende het hele jaar worden de vorderingen van de kinderen bijgehouden en de trainers
gebruiken een rapportageformulier dat in de evaluatie wordt gebruikt i.s.m. de Technische
Commissie.
Het is mogelijk om kinderen tussentijds een zogenoemde ‘gele kaart’ te geven wanneer zij niet
voldoen aan de gestelde verplichtingen welke horen bij de selectietraining. Bij het uitdelen van
een gele kaart aan een pupil zullen de ouders hiervan op de hoogte worden gebracht door de
trainer. De trainer zal aangeven wat er van de pupil ter verbetering verwacht wordt. Mocht er
geen verbetering optreden dan volgt een ‘rode kaart’. Bij een rode kaart zal het kind niet langer
toegang hebben tot de selectietraining. Het besluit tot het geven van een rode kaart zal
uiteraard pas genomen worden na zorgvuldig overleg tussen trainer, technische commissie en
ouder.
Wanneer zijn de trainingen?
De trainingen worden gegeven op door de technische commissie en trainers nader te bepalen
dagen en tijden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van banen, trainers en kinderen zullen de
groepen worden samengesteld en ingeroosterd. Dat wordt elke trainingscyclus opnieuw
bekeken.
Wie geeft de trainingen?
De trainingen worden verzorgd door trainers met een geldige licentie van de KNLTB. Alle
trainers op LTC Naaldwijk zijn werkzaam voor Burgersdijk Tennis.
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het Tenniskidsprogramma (Blauw/ Rood/ Oranje/
Groen). Zij wordt hierbij geassisteerd door hoofdtrainer Steffie Weterings en Janine Compier.
Arko Zoutendijk is verantwoordelijk voor selectietennis geel en Toptennis LTC Naaldwijk. Hij
wordt hierbij geassisteerd door hoofdtrainer Steffie Weterings en Paul Zwinkels.
Ouders en jeugdleden kunnen te allen tijde terecht voor vragen bij de trainer en de Technische
Commissie. Het liefst na de training of per mail, zodat een afspraak gemaakt kan worden:
competitiejeugd@ltcnaaldwijk.nl
arko@burgersdijktennis.nl
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