Kennissessies KNLTB Trainerscongres 2017
ActionType

Talentontwikkeling

Ace of Brace

Mensen, en dus ook sporters en coaches,
verschillen zowel in cognitief, emotioneel als
motorisch opzicht. Kijk maar eens naar de
techniekverschillen die in de wereldtop worden
waargenomen, waarvan niet gezegd kan
worden dat de ene stijl beter of succesvoller is
dan de andere. Het gaat er om wat bij de
sporter past.
Met de ActionType benadering leert de
sportcoach het voorkeurshandelen van de
speler te achterhalen en de betekenis daarvan
te begrijpen. Er ontstaan inzichten in de
praktische toepassing van individueel
maatwerk op zowel het gebied van technische
vorming, fysieke en mentale ondersteuning als
communicatie. De kennissessie wordt gegeven
door Yorick de Lange, Docent opleidingen
Sport en bewegen, ActionType gecertificeerd
en tenniscoach licentie C. Deze kennissessie is
gericht op zowel toptennis als breedtetennis.
Het selecteren van jeugdspelers gebeurt niet
alleen aan de top. Ook verenigingen hebben
vaak een selectiebeleid. Waar selecteer je op
als je uit een groep jeugdspelers die kinderen
er uit wilt halen, die de grootste kans hebben
om door te stromen? De kennissessie wordt
gegeven door Kelvin Nieberg, Prestatie
Manager KNLTB. Deze kennissessie is vooral
gericht op toptennis, maar ook breedtetennis
komt aan bod.
Onderzoek wijst uit dat van alle sporten tennis
een gezonde keuze is. Niet alleen vanwege de
directe gevolgen voor de fysieke en geestelijke
gezondheid, maar ook omdat je tennis je leven
lang kunt beoefenen. Hoewel tennissen een
veilige, gezonde sport is, is het niet uitgesloten
dat tennissers ooit een blessure of aandoening
oplopen. Sommige zijn heel onschuldig, maar
andere zijn ernstiger en kunnen ervoor zorgen
mensen stoppen met tennissen. Daar zit

Ledenwerving en -behoud

De arbeidsrechtelijke positie van de
tennisleraar

natuurlijk niemand op te wachten. Tijdens deze
kennissessie worden de meest voorkomende
blessures benoemd en vooral hoe je deze
voorkomt en snel geneest. Dat gaat verder dan
alleen een goede warming up doen! De
kennissessie wordt gegeven door Babette
Pluim, Bondsarts van de KNLTB. Deze
kennissessie is vooral gericht op breedtetennis.
Werving en behoud zijn de kernprioriteiten voor
iedere club in Nederland. Belangrijk hierbij is
om inzicht te krijgen bij welke doelgroepen
kansen liggen en op welke manier deze
benaderd kunnen worden. Bij een terugloop in
ledenaantallen wordt in veel gevallen gekeken
naar de trainer, wat de trainer –als
professional- hier aan kan doen. De
kennissessie wordt gegeven door Edwin
Giethoorn, Accountmanager KNLTB. De
kennissessie is een herhaling van de sessie
van vorig jaar en scoorde in de beoordelingen
van vorig jaar zeer hoog. Deze kennissessie is
gericht op breedtetennis.
De tennisleraar kan verschillende contracten
aangaan. Weet jij exact wat de gevolgen zijn,
financieel dan wel juridisch? Wat is het verschil
tussen een arbeidsovereenkomst en een
overeenkomst van opdracht (met een
tennisschool)? Wat zijn mogelijke
consequenties van de keuze die wordt
gemaakt? Wat zijn de arbeidsrechtelijke
valkuilen en wat zijn de eisen die de
Belastingdienst stelt? Leer in deze
kennissessie welke keuzes jij als tennisleraar
kunt maken betreffende de arbeidsrelaties
tussen verenigingsbestuur en/of tennisschool
en jezelf. De kennissessie wordt gegeven door
Maria van Erp, Sportmanager.
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Motivatie

Conditietraining op de vereniging

Communicatie

Net zoals de technische vaardigheden tussen
leerlingen verschillen, verschillen ook de
mentale factoren tussen leerlingen. Waarom
zijn sommige leerlingen beter te motiveren dan
anderen? Deze kennissessie behandelt de
factoren die de motivatie van leerlingen
beïnvloedt en verbetert. Er worden praktische
voorbeelden gegeven hoe jij als leraar op en
buiten de baan, de motivatie van leerlingen
verhoogt. De kennissessie wordt gegeven door
Honzik Pavel, Coördinator Tennisleraren. De
sessie is gericht op zowel toptennis als
breedtetennis.
Tennisleraren worden in sommige gevallen
gevraagd om ook conditietraining te geven.
Hier is een tennisleraar echter slechts deels
voor opgeleid. Welke doelen kan je stellen voor
spelers en wat zijn de meest geschikte
oefenvormen daarvoor? Wat zijn dan de
belangrijkste aandachtspunten voor jou als
tennisleraar, als je hiermee wilt werken?
Vragen die tijdens de kennissessie worden
beantwoord. Deze kennissessie wordt gegeven
door Miguel Janssen, Bondsconditietrainer
KNLTB. De sessie is gericht op breedtetennis.
De tennisleraar communiceert continu: met
leerlingen, ouders, collega’s, bestuurs- en
commissieleden etc. De wijze waarop wordt
gecommuniceerd, bepaalt voor een heel groot
deel het succes van de leraar en daarmee de
tennisschool en/of vereniging waar hij werkt.
Deze kennissessie gaat over de juiste
omgangsvormen met elkaar. De kennissessie
wordt gegeven door…… De sessie is gericht
op breedtetennis.

3

KNLTB Forum

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid vragen te
stellen aan de KNLTB binnen een aantal
domeinen. De domeinen waarbinnen vragen
kunnen worden ingediend, zijn:
1. Ledenwerving en –behoud;
2. Permanente Ontwikkeling;
3. Structuur van onderbouw- en
bovenbouw tennisscholen en
verenigingen;
4. Arbeidsrechtelijke positie van de
leraar.
Degenen die zich inschrijven voor deze
kennissessie ontvangen later meer informatie
over het aanleveren van vragen. De vragen
worden geclusterd en zoveel mogelijk ter
plaatse beantwoord.
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