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Met deze brochure willen we jullie wat meer informatie geven over ‘kidstennis’.  
Wat houdt Kidstennis in, welke lessen organiseren we, activiteiten, trainers …   
 
 
Indien jullie nog vragen hebben, mogen jullie altijd contact opnemen met de 
jeugdcoördinatie via jeugdtennispaal@gmail.com 
 

 
 

www.tennis-paal.be 
 
Facebookpagina: Jeugd Tennis Paal 
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Start to Tennis Kids is het Tennis Vlaanderen-opleidingsconcept voor kinderen vanaf 3 jaar. 
De opleiding is opgedeeld in vaardigheidsniveaus die telkens een andere kleur hebben. 
Kinderen leren stap voor stap tennissen op een aangepast terrein met een ander type bal. 
Aan de hand van testjes en diploma's kunnen ook de ouders de tennis evolutie van hun kind 
volgen. Een KidsTennisser beleeft niet alleen veel plezier, hij of zij leert ook op een 
kwaliteitsvolle manier tennissen. 
Wij houden ook rekening met vaardigheid, startperiode en evolutie van de kinderen. Twijfel 
je over de kleur waarin jouw kind speelt? De trainers helpen je graag verder.  
 
Meer informatie kan je vinden op https://www.tennisvlaanderen.be/start-to-tennis-kids 
 
In tennis speelt je klassement een belangrijke rol, maar dit is voor jonge kinderen nog niet 
van toepassing. Nochtans is het belangrijk op iedere leeftijd een gevoel van vooruitgang te 
ervaren. De 5 Start to Tennis kleuren zorgen ervoor dat er naar een doel kan gewerkt 
worden. 
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(Multimove-) Wit       3-5 jaar 
 

In deze kleur gaan kinderen op een plezierige manier bewegen en spelen in een 
tenniswereld. Ze beleven plezier en maken vriendjes. De algemene motorische vorming 
wordt gestimuleerd met coördinatie-oefeningen en algemene bewegingservaring met een 
eerste aanzet voor de verschillende technieken. 

Sommige tennisclubs bieden ook Multimove-Wit aan. Dit betekent dat ze deelnemen aan 
het project Multimove, een nieuw initiatief van de Vlaamse overheid waarbij een gevarieerd 
bewegingsprogramma wordt aangeboden aan kinderen. Hierbij ligt de focus op de 
ontwikkeling van 12 bewegingsvaardigheden (oa. werpen en vangen, glijden, springen en 
landen, zwaaien, dribbelen, wandelen en lopen, slaan).  Deze bewegingsvaardigheden zijn 
van belang voor de motorische ontwikkeling van kinderen en moeten al op jonge leeftijd 
geprikkeld worden. Bovendien vormen ze de basis om op latere leeftijd sportspecifieke 
vaardigheden te leren. Het project Multimove van de Vlaamse Overheid is dus erg 
gelijklopend met het KidsTennis-project Wit van Tennis Vlaanderen. 

Een kind dat (Multimove-)Wit gevolgd heeft, zal later sneller en efficiënter leren tennissen. 
 
 

Blauw           5-7 jaar 
 
Blauw is het 2de opleidingsniveau voor kids van 2de kleuterklas tot en met 1e leerjaar. 
Kinderen spelen op een kleiner aangepast terrein (2,75m op 8,23m) over de breedte van 
het enkel terrein. 

In Blauw maken de kinderen kennis met tennis via tennis spelletjes en leren ze het juiste 
contactpunt te vinden. Tijdens de les worden veel basisoefeningen tennis en coördinatie 
gegeven en spelletjes gedaan om gemakkelijker te leren tennissen.  
 
 

Rood           7-9 jaar 
 
Rood is het 3de opleidingsniveau voor kids van 3de kleuterklas tot 3de leerjaar. Je speelt 
over de breedte van het dubbel terrein (5,5m op 11m). 
 
In Rood leren de kinderen dat hun beweging groter moet worden. Ze leren hun slag voor te 
bereiden en uit te zwaaien. Coördinatie blijft een belangrijk punt waar we aan werken. Spel 
en plezier blijft uiteraard bovenaan staan.  
 
In Rood worden de eerste stappen gezet naar het spelen van echte wedstrijden. 
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Oranje         9-10 jaar 
 
Oranje is het 4de opleidingsniveau voor spelertjes van 2de leerjaar tot 5de leerjaar. Je speelt 
op een korter en smaller terrein (18m) 
 
In Oranje blijft het belangrijkste veel tennissen en spelplezier. Toch wordt tactiek 
belangrijker: de kinderen leren ‘diep’ en ‘breed’ te spelen. Ook de bovenhandse opslag om 
het punt te starten, wordt hier aangeleerd. Doordat het terrein vergroot t.o.v. Rood, wordt 
het dubbelspel geïntroduceerd en wordt conditie belangrijker.  
 
 

Groen             10-12 jaar 
 
Groen is het laatste opleidingsniveau voor spelers van 4de leerjaar tot 2de middelbaar. Je 
speelt op een 21-meter terrein, een verkorte versie van het volledige terrein; 

In Groen worden de slagen verfijnder en krijgen tactiek en mentale vaardigheden een vaste 
stek in de lessen. Ook conditie blijft belangrijk aangezien het veld wat langer en breder 
wordt.  
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Trainersteam 
 
Jeugd Coördinatieteam 
 

   

Jochen Vanderheyden 
Verantwoordelijke jeugd 

Ellen Bervoets 
Verantwoordelijke  

Start to tennis KIDS 

Kristof Cuypers 
Verantwoordelijke Competitie 

en Conditie  

   

Anaïs Hermans 
Verantwoordelijke Sunweb 

Tennis Fundays in Paal 

Charlotte Lievesons 
Verantwoordelijke Sunweb 

Tennis Fundays in Paal 

Marlies Theunis 
Verantwoordelijke Begeleide 

Sunweb Tennis Fundays 

  

 

Kim Goeleven 
Opvolging jeugdtornooien 

Celine Dries 
Verantwoordelijke feestelijke 

activiteiten 
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Jeugdtrainers 
 

   

Paul Persoons Lieven Liefsoons Marie Vos 

   

Yannick Saenen Nicholas Appeltans Jana Asnong 

 
  

Michelle Lievesoens Jarno Kustermans Tom Huybrechts 

   

Lore Bleyen Evelien Coels   Britt De Schrijver 
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Rens De Swert Marc Gybels Tuur Vanzeir 

   

Helene Vertessen Milan Willems Winny Ceunen 

   

Luka Fabry Livia Dehertog Alexander Geuens 

   

Christina Gilissen Anne-Celine Gorremans Femke Kenens 
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Pieter-Jan Sneyers Kaat Valy Jelle Asnong 

 

  

Jente Libaers   

  
 
    

Conditietrainer 

   

 
Danny De Schrijver   
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Trainingen 
 
Wintertraining 
 
Tijdens de winter kunnen de kinderen Kidstennis volgen op vooropgestelde dagen en uren. 
Deze lessenreeks (20 lessen) loopt van begin oktober tot eind maart. 
 
Wit en blauw: 
 woensdag 14u tot 15u 
 zaterdag 9u tot 10u 
 zondag 9u tot 10u 
 
Rood: 
 woensdag 15u tot 16u 
 zaterdag 10u tot 11u 
 zondag 10u tot 11u 
 
Vanaf de kleur Oranje kan je kiezen voor een standaard training (1u/week met 4 spelers) of 
een meer doorgedreven training (met 2 spelers of privé). Deze lessen gaan door op 
weekdagen tussen 16u en 19u, op woensdag tussen 13u en 19u en in het weekend tussen 
9u en 18u.  
 
 
Lentetraining 

 
Ook tijdens de lente wordt er Kidstennis aangeboden op vooropgestelde dagen en uren. 
Deze lessenreeks (7 lessen) loopt van begin april tot begin juni.  
 
Wit en blauw: 
 woensdag 14u tot 15u 
 vrijdag 17u tot 18u 
 zondag 10u tot 11u 
 
Rood: 
 woensdag 15u tot 16u 
 vrijdag 18u tot 19u 
 zondag 11u tot 12u 
 
Vanaf de kleur Oranje kan je kiezen voor een standaard training (1u/week met 4 spelers) of 
een meer doorgedreven training (met 2 spelers of privé). Deze lessen gaan door op 
weekdagen tussen 16u en 19u en op woensdag tussen 13u en 19u. 
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Zomertraining 

 
Tijdens de zomermaanden, juli en augustus, wordt er een pakket van 10 lessen Kidstennis 
aangeboden. Dit ook op vooropgestelde dagen en uren.  
 
Wit en blauw: 
 woensdag 10u tot 11u 
 zaterdag 10u tot 11u 
 
Rood: 
 woensdag 11u tot 12u 
 zaterdag 11u tot 12u 
 
Vanaf de kleur Oranje kan je kiezen voor een standaard training of een meer doorgedreven 
training.  
De standaard training (1u/week met 4 spelers) is een reeks van 10 lessen gedurende de 
hele zomer en gaat steeds door op woensdagvoormiddag of zaterdagvoormiddag.  
De doorgedreven training regel je zelf met een trainer naar keuze.  
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Activiteiten 
 
Doorheen het jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor onze 
kidstennissers: 
 
19 april 2021     Start van de lentetraining 
5 – 6 juni 2021    Inschrijvingen zomertraining 
5 – 20 juni 2021    Tornooi Tennis Paal 
26 juni 2021     Tennis Funday in Tennis Paal 
5 juli 2021     Start van de zomertraining 
5 – 9 juli 2021    Competitiestage 
12 – 16 juli 2021    Jeugdkamp 
2 – 6 augustus 2021   Tienerkamp 
9 – 13 augustus 2021   Kidskamp 
28 augustus – 18 september 2021 Clubkampioenschap  
4 – 5 september 2021   Inschrijvingen wintertraining 
27 september 2021    Start van de wintertraining  
1 november – 5 november 2021  Allerheiligenstage 
6 november 2021    Tennis Funday in Tennis Paal 
28 november 2021    Sinterklaas op de tennis 
26 december 2021    Kerstfeestje 
2e week Kerstvakantie   Kerststage 
8 – 9 en 16 januari 2022   Vernieuwing lidmaatschap 
14 – 18 februari 2022    Krokusstage 
19 februari 2022    Carnavaltennis 
5 – 6 maart 2022    Inschrijvingen lentetraining     
4 – 8 april 2022    Interclubstage 
11 – 15 april 2022    Paasstage + Paasinitiatie    
18 april 2022     Start van de lentetraining 
4 – 5 juni 2022    Inschrijvingen zomertraining 
4 – 19 juni 2022    Tornooi Tennis Paal 
25 juni 2022     Tennis Funday in Tennis Paal 
4 juli 2022     Start van de zomertraining 
4 – 8 juli 2022    Competitiestage 
11 – 15 juli 2022    Jeugdkamp 
1 – 5 augustus 2022   Tienerkamp 
8 – 12 augustus 2022   Kidskamp 
27 augustus – 17 september 2022 Clubkampioenschap  
 
Deze data kunnen steeds wijzigen:  
Hou daarom zeker onze Facebookpagina in het oog! 
 
De totale tenniskalender van Tennis Paal kan je steeds online raadplegen op onze 
website in Rubriek Kalender.  
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Hoe inschrijven voor een Tennis Funday? 

 
Stap 1: www.tennisvlaanderen.be → inloggen  

 
 

● Invullen van lidnummer (of e-mail) en wachtwoord 
● Indien dit niet werkt: 

o   “Wachtwoord vergeten” 
o   Mail toegestuurd met nieuw wachtwoord 

● Indien nog problemen met inloggen: mail naar jeugdtennispaal@gmail.com 
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Stap 2: Tornooi → Zoek een tornooi - Circuit: Sunweb Fundays Kids → Gewest: Limburg 

 
 

 
 

● Circuit: Sunweb Tennis Fundays Kids 
● Gewest: Limburg 
● “Zoeken” 
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Stap 3: Tornooi kiezen → Inschrijven 

 
 

 
 

● Aanduiden: “Ik wil mezelf inschrijven” 
● Reeks kiezen: Wit – Blauw- Rood – Oranje – Groen 
● “Volgende” 
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● Naam van je zoon/dochter zal hier staan indien je hebt ingelogd via hun lidnummer 
● Anders gebruik “Nieuwe speler(s) toevoegen” 
● “Volgende” 

 

 
 

● Niets aanpassen aan beschikbaarheid 
● “Volgende” 
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● “Aanvaarding toornooi reglement” aanduiden 
● “Bevestiging” 
● Bevestigingsmail wordt naar je e-mailadres verzonden 

 
 
 

Heel veel plezier op de komende  
Sunweb Tennis Fundays !!! 

 


