Case Study “Kids Toer”
Tennis Vlaanderen heeft enkele clubs aan het woord gelaten over hoe zij de Kids Toer implementeren
binnen de jeugdwerking. Via deze bevraging kan als je club enkele praktische tips en tricks bekomen.
Waarom vinden jullie deelnemen aan de Kids Toer belangrijk voor jullie spelers?
0063 TC Borgerweert:
We vinden deelname aan de Kids Toer belangrijk zodat de kinderen buiten de lessen nog
tennissen en de stap naar de echte competitie makkelijker kan gezet worden. Kinderen die aan de
Kids Toer deelnemen zullen ook sneller onderling afspreken (vanaf Rood dan wel) om op de club
te komen spelen
0084 TC Molenbos:
Het voornaamste voordeel is volgens ons het extra oefenmoment voor de spelers buiten de lessen.
En op deze manier testen ze hun vaardigheden via de wedstrijdvormen. Dit zorgt voor een
bepaalde motivatie bij de spelers maar ook bij de ouders.
5034 TC Basveld:
De Kids Toer zien wij als een fun-moment voor de kinderen. Ze leren op een speelse manier
wedstrijden spelen. We merken op dat spelers die meer deelnemen ook meer betrokken zijn met
de tennissport en de club.
7057 TC Machelen-Diegem:
Wij vinden het als club héél belangrijk dat een KidsTennisser buiten de lessenreeks ook nog tennist
en liefst deelneemt aan een (recreatieve) competitie. Wij zien tennis niet als een sport waarbij enkel
les wordt gevolgd, maar als een volwaardige competitiesport zoals voetbal, volleybal, hockey,... . Bij
ons is het tijdens de wintercyclus quasi onmogelijk om begeleid tennis te organiseren of andere
wedstrijdvormen, de Kids Toer is voor ons dan ook het ideale alternatief. Bovendien halen we onze
spelers hiermee uit hun ‘comfortzone’ door hen te laten tennissen in een andere omgeving en
tegen andere jongens en meisjes. Niets dan voordelen dus!
8093 TC Racso:
Deelname aan de Kids Toer zorgt voor een sterke beleving bij de spelers. Ook vinden wij dat het
spelen van competitie een belangrijk onderdeel is van de ontwikkeling van een tennissend kind.
2023 TC Waregem Gaver:
In de ontwikkeling van lesvolger naar tennisspeler is het noodzakelijk om aan een leuk
speelprogramma deel te nemen. De Kids Toer is een goede formule voor de recreatieve en
beginnende spelers.
Hoe implementeren jullie de Kids Toer in de lessen?
0063 TC Borgerweert:
De Kids Toer wordt bij ons (nog) niet geïntegreerd in de lessen, maar is wel één van de criteria om
punten te halen op ons jeugdproject. Kinderen die goed scoren op het jeugdproject krijgen een
extra lesmoment gedurende het volledige volgende seizoen
0084 TC Molenbos:
We plannen enkele Kids Toer tornooien met begeleiding. In de lessenreeks zorgen wij voor enkele
weken wedstrijdgerichte training. Op deze manier hebben de kinderen al enige ervaring met het
spelen van wedstrijden voordat ze naar de Kids Toer afzakken.
5034 TC Basveld:
We kiezen 10 tornooien uit en communiceren deze aan het begin van de winter naar de ouders.
Vier van deze tornooien (2 op zaterdag en 2 op zondag) bezoeken we in groep. In deze weken van
begeleide Kids Toer worden er geen lessen gegeven. Op 8 van de 10 tornooien waren clubtrainers
aanwezig.
5097 TC Boneput:
Elk seizoen begeleiden wij een 5-tal tornooien. We kiezen tornooien in de regio van de club om de
verplaatsing te beperken voor de spelers en ouders. De begeleiding is gratis voor de spelers. Van
elk tornooi verschijnt een verslag op de clubwebsite.

7057 TC Machelen-Diegem:
Wij organiseren onze eigen Kids Toer altijd doelbewust op zondagmiddag van 15u30 tot 17u30. We
implementeren dit dus niet in de lessen, want de KidsTennislessen gaan door op woensdagmiddag
en zaterdagvoormiddag. Qua organisatie verkiezen we om de lessen telkens te laten doorgaan en
om hen een extra oefenmoment gratis aan te bieden op zondagmiddag. Om de quality time te
verhogen organiseren we in totaal 4 Kids Toers: Wit & Blauw, Rood, Oranje en Groen. Indien we
over meer dan 2 overdekte terreinen zouden beschikken, dan zouden we het zeker in overweging
nemen om de Kids Toer te implementeren in de lessen
8093 TC Racso:
Wij hebben een regionale kalender per kleur opgemaakt en dit op “ijskastformaat”. Deze krijgt elke
speler mee tijdens de opstart van de lessenreeks. Ongeveer 1x per maand gaan we begeleid naar
een tornooi in de buurt. De week voorafgaand aan dit tornooi integreren wij het spelen van
wedstrijden in de les.
2023 TC Waregem Gaver:
Wij hebben een speelkalender opgemaakt op basis van 2 tornooiperiodes: tijdens de maand januari
en mei-juni. We kiezen voor deze periode omdat vele van onze studenten op dat moment geen
training kunnen geven. De kleurverantwoordelijke kiest tijdens de speelperiode minimaal 3
tornooien die opgenomen worden in het programma. De kleurverantwoordelijke staat in voor de
promotie en begeleiding. Door het speelaanbod zijn er op jaarbasis minder lessen die wij
organiseren.
Hoe communiceren jullie de Kids Toer?
0063 TC Borgerweert:
Elke begeleide Kids Toer wordt meermaals gecommuniceerd via de mailingmodule naar de
spelers. Bij de start van de lessen hebben ze een boekje met inschrijvingspapiertjes gekregen die
ze aan de trainer kunnen afgeven. Bij de start van het seizoen geven we de hele uitleg over ons
jeugdproject en daarin zit natuurlijk een item over de Kids Toer. Uiteraard komen de Masters daar
ook aan bod, die we zo goed mogelijk proberen te promoten. Het is niet altijd eenvoudig omdat je
enkel de kinderen ziet op het terrein en niet de ouders. Ideaal zou zijn dat iemand tijdens de lessen
bij de ouders langsgaat om ze verder in te lichten, maar dat is zeker nog een actiepunt bij ons
0084 TC Molenbos:
De centrale spilfiguur is voor ons de persoonlijke trainer van de spelers. Dit is de persoon die kan
zorgen voor motivatie. Naast deze communicatie zorgen we nog enkele prikkels via een
clubmailing, Facebook en onze website.
5034 TC Basveld:
Aan het begin van de winter versturen wij een email naar alle ouders met de informatie van de tien
tornooien. Omdat we merken dat deze info snel verloren gaat, delen we drie weken voor het begin
van het tornooi een infobrief uit. Het inschrijven voor de tornooien doen de ouders zelf. Voor een
aantal beginnende spelers en ouders is het inschrijven via de website niet vanzelfsprekend.
Hierdoor schrijven wij als trainersgroep regelmatig de kinderen ook zelf in.
7057 TC Machelen-Diegem:
Voor aanvang van de wintercyclus organiseren wij een infomoment voor alle spelers waar wij onze
doelen bekend maken en waar wij hen gezamenlijk willen prikkelen om zoveel mogelijk deel te
nemen aan de Kids Toer. Na afloop van dat infomoment krijgen ze ook allemaal hun tennisagenda
mee. Dit is het ‘CCC-winteractie-formulier’ waar alle Kids Toer tornooien die doorgaan op de club in
het vet staan. Hiernaast krijgen ze ook een mooi overzicht van alle tornooien die worden
georganiseerd in Vlaams-Brabant. Indien ze een bepaald aantal punten halen krijgen ze een unieke
prijs. De Kids Toer organisaties op de club zijn 3 punten waard, een tornooi op verplaatsing is
telkens 2 punten waard. Door hen te belonen met prijzen hopen we dat ze vanuit die extrinsieke
motivatie zo snel mogelijk kunnen overgaan naar intrinsieke motivatie en wie weet passie.
8093 TC Racso:
De promotie gebeurt via verschillende kanalen: uithangen op de Kidscorner, trainers stimuleren de
kinderen, een vaste mailing, …

2023 TC Waregem Gaver:
Enerzijds is het speelprogramma “verplicht” opgenomen in het volledige pakket. Indien je niet
deelneemt, betaal je dezelfde prijs. Anderzijds hebben we bewust kleurverantwoordelijken
aangeduid die alle kinderen moeten kennen en op die manier voor de nodige promotie en
stimulansen kunnen zorgen. Zij staan in voor de begeleiding en krijgen hiervoor een vergoeding
Hoe pakken jullie begeleiding aan naar de Kids Toer aan binnen de werking?
0063 TC Borgerweert:
We maken eerst een keuze welke tornooien we begeleiden. Dit zijn ca. tien tornooien per seizoen.
Daarna plakken we twee namen van trainers erop. Indien de trainer niet kan moet hij zelf voor
vervanging zorgen. We geven de trainers een kleine vergoeding voor de begeleiding
(kilometervergoeding + drank). We verwachten dat de trainers de kinderen die voor het eerst
deelnemen helpen bij het aanmelden en dat ze voor de rest contact leggen met de ouders en
indien mogelijk de kinderen observeren om eventueel feedback te geven tijdens de lessen. Dit
laatste staat nog niet 100% op punt, maar is dus ook een actiepunt
5034 TC Basveld:
De trainers gaan vrijwillig mee en ontvangen geen vergoeding. Ze moeten enkel aanwezig zijn op
het tornooi zelf. Het geven van feedback aan de spelers en ouders is geen verplichting. Vaak
spreken de trainers de spelers en ouders aan over de wedstrijden.
7057 TC Machelen-Diegem:
Wij doen ons best om altijd het team op nummer 1 te zetten en om zoveel mogelijk banden te
smeden met en onder de kinderen. Op onze club is tennis een echte teamsport en samen naar een
Kids Toer of Kids fundag gaan is natuurlijk een hele leuke uitstap. Door de open communicatie naar
de ouders toe, gaan ze vervolgens vanzelf met elkaar afspreken om nadien nog samen deel te
nemen aan een Kids Toer op verplaatsing. Hierdoor maken ze allemaal meer kans om hun
uiteindelijke doel te bereiken en dat was dit jaar 200 deelnames aan de Kids Toer. Iedereen die
mimimum 3x heeft deelgenomen aan een Kids Toer (of Kids fundag) mag binnenkort met ons mee
naar een Fed Cup of Davis Cup duel. Hiermee spelen we nog meer in op het teamgevoel dat al
zeer sterk aanwezig is.
8093 TC Racso:
Het ontwikkelen van een draaiboek voor de begeleiders geeft een bepaalde houvast en structuur.
De begeleiders zorgen voor de evaluatie van de spelers tijdens de Kids Toer. Er wordt van elke
speler een spelersfiche bijgehouden. Deze kan nadien gebruikt worden in de lessenreeks door de
persoonlijke trainer. Tegenover deze inspanning staat een vaste vergoeding van 50 euro.
Daarnaast volgen wij van elke trainer op hoeveel kinderen (van zijn/haar lessen) hebben
deelgenomen aan de Kids Toer. Dit geeft ons een bepaalde controle van het werk van de trainers.
2023 TC Waregem Gaver:
De kleurverantwoordelijke staat in voor de begeleiding. Hij zorgt o.a. voor:
o ontvangst kinderen
o betaling van het inschrijvingsgeld
o bekijkt wedstrijden van alle kinderen
o maakt verslag op
o onderhoudt contact met de ouders
Wat vinden jullie belangrijk voor de toekomst van de Kids Toer?
0063 TC Borgerweert:
Voor de toekomst is uiteraard het aanbod belangrijk, maar wij houden zeker rekening met de
ervaringen die we hebben gehad op de clubs die we bezocht hebben. Meermaals hebben we nog
gezien dat Blauw niet wordt georganiseerd hoe het moet en dat het aanmelden soms dramatisch
verloopt.
5034 TC Basveld:
De Kids Toer vinden we goed zoals die nu georganiseerd is. Wel merken we het probleem van
“Wat naar de Kids Toer?”. De doorstroom naar Groen en de Tiener Toer loopt nog niet zoals het
moet. Een aantrekkelijke format voor de tieners is een must.

7057 TC Machelen-Diegem:
We zijn zeer tevreden over het aanbod van de Kids Toer. Als club vinden wij het jammer dat er zo
weinig clubs een Tiener Toer organiseren. Wij geloven nog steeds in dit concept en we kunnen
alleen maar hopen dat dit format blijft bestaan.
We horen regelmatig geluiden van ouders dat er heel wat verschillen zijn qua organisatie. Kinderen
worden dan een beetje aan hun lot over gelaten. Wij zien de Kids Toer als een ideaal moment om
te laten zien hoe leuk het is op TCMD. Onze organisatie verloopt meestal gesmeerd, ook al hebben
we tijdens de winteredities vaak veel inschrijvingen voor maar 2 terreinen. Dit lossen we dan
meestal op met leuke cardiotennis en elk kind vindt dit heel tof.
8093 TC Racso:
Een goede regionale spreiding is volgens ons belangrijk. Samenwerking tussen clubs is in de
toekomst een belangrijk item om de kinderen nog meer aan het spelen te krijgen.
2023 TC Waregem Gaver
Vele organisaties moeten beter omdat deelname aan tornooien alle kinderen zin doet krijgen om
meer uit hun tennis te halen. Een kalender op maat opstellen is een handige tool voor de club.

