GOOD PRACTICES – OUDERBETROKKENHEID
In het artikel van afgelopen nieuwsbrief gingen we dieper in op de rol van de ouders en hoe we als tennisschool ouders
kunnen stimuleren om een mooie betrokkenheid te tonen. Deze betrokkenheid is van groot belang voor blijvende
tennisparticipatie.
Via enkele good practices willen we een beeld geven van mogelijke manieren om de betrokkenheid en beleving van
ouders te verhogen binnen de tennisclub.

1. VISUALISEREN
Via visualisatie zorg je ervoor dat de beleving van de kids zichtbaar is voor ouders en familie. Een leuk berichtje op de
Facebookpagina, een leuk filmpje op de clubwebsite of een interessant artikel op het clubbord doet wonderen.
 Promofilmpje zomerkampen - K.T.C Diest
De club maakt via een knap animatiefilmpje promotie voor de zomerkampen.
Een originele en knappe creatie. Ook geven via een visual de verschillende
kleuren weer. Hierbij maken ze gebruik van robots per kleur.
Bekijk het animatiefilmpje van K.T.C Diest via
http://www.ktcdiest.be/portfolio-view/zomerkampen/.

hun

clubwebsite:

 KidsTennishoek - Romershovense T.C. Jus In
De club heeft een leuke KidsTennishoek voorzien. Op de muur is Kastaar
voorzien. Hierdoor krijgt het KidsTennisproject een ‘gezicht’ voor de
kinderen. Andere zaken die in de hoek terug te vinden zijn: foto’s van de
kinderen per kleur, deelnameoverzicht voor verschillende activiteiten, leuke
foto’s van voorgaande clubactiviteiten, …
Een ideale manier van communicatie met ouders en spelers. Bij het
binnenkomen in het clubhuis krijg je ook meteen een positieve vibe.

2. SPECIALE LESSEN
Een leuke ervaring voor de ouders zijn een ouder-kind training tijdens de lessenreeks. Als je voldoende op voorhand
communiceert en hierrond beleving creëert, is dit een ongelofelijke ervaring voor kinderen en ouders.
 Mama/papa training – Tennis Wezemaal
Een training waarbij elke speler zijn mama of papa meebrengt om samen
verschillende uitdagende opdrachten uit te voeren. Soms moeten de kinderen
samenwerken met hun mama of papa. Maar er zijn ook opdrachten waarbij
de kinderen het opnemen tegen de ouders. Fun verzekert!

 Sinterklaastraining – K. Tongerse T.C.
Een absolute klassieker en must do voor de jeugdwerking: het bezoek van
Sinterklaas in de maand november of december.
Vaak gecombineerd met een hapje en een drankje in het clubhuis. Telkens
weer weten ouders dit te appreciëren voor hun jongste helden.
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3. COMPETITIE ALS MOTIVATIEBOOST
Jonge spelers starten als lesvolgers .. via het spelen van wedstrijden worden ze bewust waarvoor ze oefenen, nl. om
goed het tennisspel te kunnen spelen. Veel spelers krijgen de tennismicrobe pas echt te pakken van zodra ze actief
worden in competitieformat (bv. Kids Toer, clubkampioenschap, …)
 Ontmoeting – T.C. De Jonge Wingerd & T.C. De Boneput
Als voorbereiding op interclub, kan een ontmoeting met een andere
tennisclub worden belegd. Hierbij wordt een spelschema opgemaakt waarbij
spelers van gelijkaardig niveau en leeftijd tegen elkaar wedstrijden kunnen
spelen. Nadien wordt er een verslag geplaatst op Facebook met een knap
filmpje van de deelnemende spelers van de afgelopen ontmoetingsdag. Klik
op de foto voor het fimpje van de ontmoeting tussen beide tennisclubs.

 Familie Fundag – T.C. De Krekel Peer
Een leuke namiddag waarbij elk gezin samen deelneemt aan een interne
competitie. Ouder en kind spelen samen tegen anderen gezinnen. Daarnaast
organiseert de club tal van leuke randactiviteiten waardoor het een
onvergetelijke en aangename dag is. Een prachtig voorbeeld van activiteit
waarbij het clubleven wordt gestimuleerd.

 Begeleide Kids Toer uitstappen – T.C. Tenkie Hasselt
De club organiseert een lesaanbod waarbij het spelen van Kids Toer
tornooien een vast onderdeel is van het lesgebeuren (en niet apart wordt
gecommuniceerd als activiteit). Op deze manier maken vele kinderen kennis
met de Kids Toer. Ook is het een ideaal middel om ouders elkaar beter te
leren kennen. Het programma van de begeleide tornooien wordt bij de start
van het seizoen bekend gemaakt. Er is telkens een begeleider aanwezig van
de club op het extern tornooitje.

4. PROMOTIE & GROEPSSPORT
Tennis is een individuele sport, hierdoor is het jammer genoeg gemakkelijk om af te haken... Als trainer en club de
uitdaging om tijdens de initiatiefase deze mindset te veranderen en van tennis een groepsgebeuren te maken. Kinderen
die samen met vriendjes uit de klas tennissen, blijven gemakkelijker tennissen. Een vriendjestraining om zo extra
vrienden, vriendinnen in de les te hebben is zeker een goed idee!
 Verjaardagsfeestje – G.T. Tessenderlo
Een echte tenniskampioen wil zijn/haar verjaardag vieren op de tennisclub.
Hierdoor kunnen zijn vrienden van school eens komen proeven van zijn/haar
leuke sport. Voorzie als club een leuk aanbod voor het feestje: korte
tennisinitiatie, begeleid spelen en een hapje en drankje voor de kinderen.
Een leuk extraatje voor jouw jonge leden.

Ga aan de slag met de tips, wees creatief en ontwikkel een aanpak die werkt op jullie club! Je zal zien dat er een
nieuwe beleving komt bij startende kinderen en hun ouders.
Veel succes, team Tennis Vlaanderen.
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