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Beste cursist,
In deze ongewone coronatijdens werden alle Kids Toer tornooien geschrapt. Dit heeft een rechtstreekse impact op jouw
mogelijkheden tot het afronden van je stage. Om die reden werd deze alternatieve opdracht ontwikkeld. Deze kan
ingediend worden zolang de coronamaatregelen blijven aanhouden.
Veel succes.

OPDRACHT
•

•

•

Zoek een speler op niveau Blauw of Rood op de club
o Vraag op voorhand aan de hoofdtrainer op welk niveau deze speler tennist
o Maak een video van enkele basisslagen van de speler (forehand en backhand)
Scoor de spelers op onderstaande eindtermenlijst:
o Geef de speler een score in percentage voor elk apart onderdeel per eindterm (neem de eindtermenlijst
voor het niveau van de speler).
o Geef per onderdeel (ontvangen, zenden, etc.) aan op welk niveau (Blauw 1, Blauw 2, Rood 1, Rood 2)
de speler zit. Doe dit door de vergelijking te maken met de eindtermen van de andere kleuren.
Geef een eindevaluatie (conform de onderdelen hierboven) voor het uiteindelijk speelniveau van de speler.

BEOORDELING
•
•
•

Laat je verslag van de speler beoordelen en ondertekenen door de hoofdtrainer van je club
Bezorg de beelden + het verslag ondertekend digitaal via trainers@tennisvlaanderen.be
Je zal beoordeeld worden op de volledigheid van je verslag. Zorg er dus zeker voor dat je alle aspecten van de
opdracht doorlopen hebt en zeker alle onderdelen invult/beoordeelt.

PERSOONLIJKE INFO
Lidnummer: .................................................................................................................
Naam: .......................................................................................................................
Eigen club: ..................................................................................................................
Cursus gevolgd in: .........................................................................................................
Club waar beelden gemaakt werden: ...................................................................................
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EINDTERMEN BLAUW 1
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EINDTERMEN ROOD 1

EINDTERMEN ROOD 2
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BEOORDELING VAN DE SPELER
•

Niveau van de beoordeelde speler voor test op eindtermen (omcirkel wat past):
BLAUW 1 – BLAUW 2 – ROOD 1 – ROOD 2

•
•
•

Beoordeel de speler per ‘bullet point’ op de bovenstaande eindtermenlijst
Beoordeel het niveau van de speler per onderdeel (ontvangen, zenden, etc)
Geef een globale eindevaluatie van de speler en benoemt het ‘effectieve’ speelniveau:

IN TE VULLEN DOOR DE HOOFDTRAINER
NAAM HOOFDTRAINER

BEOORDELING
AANDACHTSPUNTEN

Handtekening hoofdtrainer,
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Handtekening stagiair(e),
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