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1.1. Technisch beleid 

 

De technische commissie valt rechtstreeks onder het bestuur. De voorzitter van de TC zit tevens in het 

bestuur. Er is een nauwe band met de toernooicommissie en de jeugdcommissie. 

 

Uitgangspunten 2013 – 2018: 

Het technisch beleid van Zee en Duin wordt voorbereid en uitgevoerd door de technische commissie. Het 

technisch beleid gaat er vanuit dat zowel recreanten als competitiespelers voldoende mogelijkheden bij 

de club wordt geboden. Zee en Duin moet een plaats kunnen bieden waar het hele gezin actief kan 

recreëren. Om dit te realiseren moet aan en aantal voorwaarden worden voldaan.  

 

Als vereniging moeten wij daartoe:  

 

 kunnen opleiden en talent ontwikkelen 

 activiteiten organiseren 

 deelnemen aan diverse competities 

 attractief tennis bieden  

 

Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

 Zee en Duin wil voldoende mogelijkheden bieden aan alle leden om te kunnen tennissen op een 

niveau passend bij de individuele mogelijkheden en behoeften. 

 

 Zee en Duin beoogt een dermate spelniveau in de vereniging te bewerkstelligen zodat nagenoeg 

alle leden op hun niveau kunnen spelen. Dit is zeker cruciaal voor het behouden van ambitieuze 

en talentvolle jeugd. Per 2013 is dit speelsterkte niveau 3 voor heren en 3 voor dames. Dit 

speelniveau levert ook attractief tennis om naar te kijken. 

 

 Zee en Duin biedt professionele tennislessen aan die zijn geschikt voor zowel recreanten, 

talentvolle jeugdspelers als Zee en Duin topspelers. 

 

 De tennislessen worden verzorgd door een team van trainers (onder leiding van een 

hoofdtrainer), in dienst en/of ingehuurd die allen minimaal in het bezit zijn van een A- diploma. 

 

 Indien de vraag naar tennislessen de praktische mogelijkheden overtreft dan zullen, uiteraard 

met meeweging van sociale aspecten, volgens vooraf vastgelegde afspraken keuzes worden 

gemaakt. In het algemeen zullen groepslessen gaan voor privélessen en hebben nieuwe (junior) 

leden iets meer voorrang.  

 

 Zee en Duin spant zich in om voor leden deelname aan diverse competities mogelijk te maken 

(junioren, senioren en veteranen). 
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 Zeker bij de junioren en de hogere teams zal opgesteld worden “volgens sterkte”. Natuurlijk 

spelen, zeker ook bij de andere teams, sociale aspecten ook een rol. 

 

 Zee en Duin geeft er de voorkeur aan om de samenstelling van de hoogste competitieteams te 

formeren uit eigen Zee en Duin leden van voldoende niveau. Indien dit feitelijk niet mogelijk 

blijkt dan zal, om de hoogste competitieteams compleet te krijgen, iemand van buiten Zee en 

Duin met voorrang kunnen worden toegelaten. 

 

 Zee en Duin zal voortdurend waken en proberen zorg te dragen voor een juiste balans tussen de 

benutting van de banen voor training, competitie en toernooien versus de speelmogelijkheden 

om “vrij” te tennissen. Het baanreglement is hierbij richtsnoer. 
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1.2. Jeugdbeleid 

 

Het jeugdbeleid van Zee en Duin wordt voorbereid en uitgevoerd door de jeugdcommissie. De 

jeugdcommissie valt rechtstreeks onder het bestuur. De voorzitter van de JC zit tevens in het bestuur. Er 

is een nauwe band met de technische commissie en toernooicommissie. 

 

Uitgangspunten 2013 – 2018: 

Door het jeugdbeleid worden de voorwaarden gecreëerd om jeugdleden te boeien, te amuseren en aan 

de vereniging te binden, vooral in de overgang naar het seniorenlidmaatschap en volledig passend inde 

cultuur van Zee en Duin met de normen en waarden waar Zee en Duin voor staat. 

 

Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

 Zee en Duin stelt zich ten doel de jeugdleden een gezellige en sportieve tijd te bezorgen, 

waardoor ze een goede binding met onze club krijgen. De Jeugdcommissie organiseert en 

coördineert daartoe een groot aantal activiteiten, rekening houdend met recreatief en prestatief 

tennis. Extra trainingen voor nieuwe leden worden gegeven door oudere jeugd om beide 

groepen extra te stimuleren en te betrekken bij de vereniging. 

 

 Door de jeugdcommissie worden een aantal toernooien georganiseerd. Alle jeugdleden kunnen 

op hun eigen niveau meedoen aan een voor hen geschikt toernooi. 

 

 Het beleid rond de jeugdselectie wordt opgesteld en uitgevoerd door de technische commissie in 

samenwerking met de jeugdcommissie. Hieronder valt ook de teamindeling van de 

jeugdcompetitie. De jeugdcommissie heeft ten aanzien van de jeugdcompetitie een aantal  

organisatorische taken.  

 

 De kinderen die niet uitgenodigd worden voor de KNLTB competitie, krijgen de mogelijkheid om 

mee te doen met de interne competitie. Na de competitie worden de jeugdleden gemotiveerd 

om toernooien op andere parken te spelen. 

 

 Een van de belangrijkste opgaven waar de jeugdcommissie zich nu voor gesteld ziet is het 

behouden van de oudere jeugd. Vooral het verloop van jeugdleden is in de leeftijdscategorie van 

12 tot 18 jaar aanzienlijk.  

 

 Verder stelt de jeugdcommissie zich ten doel om jeugdleden te betrekken bij het organiseren van 

toernooien en activiteiten. Met als doel de jeugd meer bij de club te betrekken. 



Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 7 
 

 

1.3. Plan van aanpak selectieplan LTC Zee en Duin 2013 

 

“Van een  jeugdige tennisser die wel eens wedstrijden speelt naar een volwassen clubspeler die actief 

wedstrijdtennis speelt” 

Met ingang van het zomerseizoen 2013 willen wij als technische staf met het jeugdselectieplan een 

nieuwe weg inslaan met bovenstaande kreet als leidraad.  

Daarnaast willen we met het nieuwe plan een brug creëren welke ervoor kan zorgen dat het 

jeugdwedstrijdplan over kan vloeien naar een plan voor volwassen wedstrijdspelers. Zee en Duin geeft er 

de voorkeur aan om de samenstelling van de hoogste competitieteams te formeren uit eigen opgeleide 

Zee en Duin leden van voldoende niveau. Indien dit feitelijk niet mogelijk blijkt dan zal, om de hoogste 

competitieteams compleet te krijgen, iemand van buiten Zee en Duin met voorrang kunnen worden 

toegelaten. 

 

Welke doelstellingen hebben we? 

• Spelers opleiden naar hun maximale niveau. Zowel technisch als tactisch. Zowel individueel en 

als teamspeler, zodat zij in de toekomst uiteindelijk inzetbaar zijn als waardevolle teamspelers  in 

de (zondag)competitie. 

• Het creëren van een gezonde wedstrijdsfeer binnen de club. De spelers moeten buiten de 

competitie om ook wedstrijden (willen) spelen. Hierbij hebben we het over jeugdtoernooien, 

open toernooien, clubkampioenschappen, de onderlinge jeugdcompetitie en onderling sparren 

buiten de trainingen om. Met meer wedstrijdervaring neemt de mentale weerbaarheid toe en 

daardoor eveneens het spelplezier. 

• Het ontwikkelen van een situatie, waarin kinderen  bewust voor  tennis als hun enige of “eerste” 

sport kiezen. Er dient een besef te komen, zowel bij de kinderen, maar ook bij de ouders, dat het 

ontwikkelen tot een goede tennisser een weg is die gepaard gaat met hard werken en veel uren 

maken op de baan. Zowel in wedstrijdverband, trainingsverband als in  de vrije tijd. 

• Het ontwikkelen van een positieve sfeer binnen de selectiegroep. Kinderen moeten het fijn 

vinden om binnen deze groep te trainen. Voor anderen moet het iets zijn om tegenop te kijken, 

met als doel deze groep ook te halen.  

• Het verder verbeteren van het clubgevoel. De kinderen moeten positief denken en praten over 

Zee en Duin en er met plezier naar toe gaan. Met alle activiteiten van de jeugdcommissie en 

bijvoorbeeld het succesvolle jeugdkamp is daarmee reeds een goede weg ingeslagen. 

• Het scheppen van heldere doelstellingen op de korte en langere termijn. Het moet duidelijk zijn 

welke verwachtingen we hebben van de teams. Op welk niveau willen wij dat er gespeeld wordt 

en hoe is de invulling van de teams. 
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• Het creëren van een gezonde financiële situatie door middel van sponsoring rondom de 

wedstrijdtennis selectie, zodat de kosten gedrukt worden en het voor iedereen haalbaar moet 

zijn om in de selectie te kunnen spelen. 

• Het behouden van talentvolle, enthousiaste  spelers voor de club in perioden, wanneer het 

gevaar van stoppen op de loer ligt. Denk hierbij aan de bijvoorbeeld de puberteit of in de periode 

dat mensen gaan studeren. 

 Het enthousiasmeren van jonge leden voor zaken buiten het daadwerkelijke wedstrijdtennis om. 

Bijvoorbeeld het vervullen van een rol in een wedstrijdleiding, begeleider bij een kamp, het 

assisteren en/of aanvullen van de trainersstaf. 

Hoe willen we dit gaan aanpakken? 

• Ten eerste willen we gaan werken met een kleinere groep. Een van de dingen waar wij tegenaan 

zijn gelopen is dat kinderen naar onze mening tennis er te veel “bij” doen. Natuurlijk staat school 

op 1, het is echter lastig werken, wanneer kinderen ook nog eens twee andere sporten doen en 

bijvoorbeeld een instrument bespelen. Natuurlijk gaan we niet zo kort door de bocht. Het 

streven is echter wel om zo veel als mogelijk te werken met kinderen voor wie tennis echt een 

belangrijke sport is. 

• Ten tweede is het de doelstelling om daar waar mogelijk, zo veel als het kan te werken met 

kleinere trainingsgroepen, zodat er meer ruimte is voor individuele aanpak. 

• Ten derde willen we bij het selecteren meer gaan kijken naar het mentale aspect. Staan kinderen 

open voor aanwijzingen van de trainers? Hebben ze een positieve invloed op anderen en de 

sfeer in de training? Met andere woorden, zijn het spelers die het in zich hebben om een goede 

teamspeler te worden. Zowel in teamverband en als partner in het dubbelspel. 

• Ten vierde willen we structureel gaan deelnemen aan de najaarscompetitie. 

• Ten vijfde willen we opnieuw een onderlinge jeugd competitie op gaan zetten, zodat de kinderen 

nog meer worden gestimuleerd om met anderen te sparren. 

• De ouders bewust maken van de offers die gevraagd worden om een kind zich te laten 

ontwikkelen tot een volwassen wedstrijdtennisser. Veelal wordt er onderschat wat een lastige 

sport tennis is. Anderzijds missen wij ook het besef dat iedereen het ver kan schoppen, mits er 

hard gewerkt wordt, dit geldt ook voor kinderen met minder talent. 

Welke criteria hanteren wij voor de daadwerkelijke selectie? 

• Is er aanleg voor tennis aanwezig. Aangezien tennis vele kwaliteiten vergt, kijken we hierbij niet 

enkel naar de fysieke aanleg. Mentale, tactische en conditionele kwaliteiten vinden wij even 

belangrijk. 
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• Hebben de kinderen een goede instelling? Hebben zij een positieve invloed op de werksfeer en 

op anderen. 

• Zijn zij bereid om hard te werken? Niet alleen spelers met een goede techniek en fysiek kunnen 

zich ontwikkelen tot een goede wedstrijdtennisser. Er kan een hoop worden gecompenseerd 

door te werken aan instelling, tactiek, conditie en het verder verbeteren van al aanwezige sterke 

punten. 

• Zijn de kinderen bereid om meer aan wedstrijdtennis te doen buiten de competitie om. De steun 

van de het thuisfront speet hierbij ook een belangrijke rol. Positieve en actieve ondersteuning 

door ouders kan zeer bevorderend werken. Ook de bereidheid en de mogelijkheid om, zeker bij 

jongere spelers, kinderen naar wedstrijden te brengen is belangrijk. 

Wat verwachten wij terug van de kinderen? 

• Deelname aan zowel de zomer als de wintertrainingen 

• Een hoge opkomst op deze trainingen en netjes afmelden wanneer er niet kan worden getraind 

• Deelname aan de conditietraining op woensdagavond 

• Deelname aan de competitie voor LTC Zee en Duin 

• Deelname aan de Jeugd Clubkampioenschappen 

• Deelname aan de onderlinge jeugdcompetitie en de bereidheid om onderling af te spreken voor 

oefenwedstrijden en zelfstandig trainen. 

• Deelname aan jeugd en/of open toernooien 

• Het dragen van de sponsorkleding tijdens de competitie 

 

Hoe gaan wij dit plan bekostigen? 

Er is reeds een plan opgezet, waarbij wij streven om een breed draagvlak te creëren ter ondersteuning 

van het gehele wedstrijdtennis binnen LTC Zee en Duin. Onze doelstelling is om een tiental sponsoren te 

werven die met hun bijdrage zowel het jeugdselectieplan, het wedstrijdtennis voor senioren, de (jeugd) 

clubkampioenschappen en Het Open sponsoren.  

Verder proberen wij met een bijdrage vanuit de club en een ouderlijke bijdrage voor de kosten van de 

training het kostenplaatje zo laag mogelijk te houden. 

Wij hopen u hiermee voldoende op te hoogte te hebben gebracht. Mocht u nog vragen hebben over het 

jeugdselectieplan of bent u geïnteresseerd in de sponsoring. Neem dan gerust even contact op met een 

van de trainers. 


