
 

 

 
Hallo ouders, 

 

De tennisverenigingen in de gemeente willen u en uw tennissende kind(eren) uitnodigen!  

Voor een kennismakings-trainingsdag met tennisschool House of Tennis op zaterdag 7 juli as. House 

of Tennis is gevraagd om voor alle jeugdleden die dat willen een aanvullende training aan te bieden: 

aanvullend op de clubtraining en samen met tennismaatjes van de andere clubs.  

Waarom cluboverstijgend? 

De verenigingen in de gemeente hebben afgesproken het jeugdtennis in Deventer een boost te 

geven. Een projectgroep is aan de slag gegaan. Dit heeft inmiddels geleid tot een nieuwe website met 

een eigen deel voor de jeugd, een subsidie-aanvraag voor schooltennis is ingediend en het thema 

talentontwikkeling is opgepakt. Door voorzitters, jeugdcommissies en trainers is onder andere de 

wens tot cluboverstijgend trainen geuit, aangeboden door een niet-clubgebonden tennisschool. Met 

het idee om kinderen van gelijk niveau wekelijks bij elkaar te kunnen brengen om elkaar uit te dagen 

en het tennissend niveau omhoog te brengen. Door dit aanbod wordt een doorgaande leerlijn in 

Deventer neergezet: basis bij de club – cluboverstijgend en toptennis (tennisschool op TC Salland).  

Enkele kenmerken van cluboverstijgend trainen 

• Spelers maken spelers: hoe meer weerstand in de training, hoe hoger het niveau. 

Bijeenbrengen van kids zelfde niveau uit diverse verenigingen 

• Baantraining in combinatie met bewegingsscholing (Rood, Oranje, Groen 1,5 uur – Geel 2,5 

uur) 

• In de zomer wordt op een park in Deventer getraind - continuïteit techniektraining door 

wintertraining in de hal  

• Kinderen blijven lid bij de eigen club, trainen daar één of meerdere keren per week  en 

spelen competitie voor de club.  

• 1x per week, gedurende 40 weken.  

• Training op doordeweeksedag, zodat weekend vrij blijft voor andere sporten, 

competitie/toernooien. 

 

Waarom House of Tennis 

House of Tennis is een door de KNLTB gecertificeerde tennisschool voor onderbouw (tot 12 jaar) en 

bovenbouw (>12 jaar). Van de laatste zijn er maar 7 in Nederland! Het kernteam wordt gevormd 

door voormalig bondstrainers die de finesses van het trainen beheersen. Gespecialiseerde conditie-

trainers zijn ook lid van het team. House of Tennis biedt inmiddels in vijf regio’s cluboverstijgend 

trainen aan (oa Arnhem, Nijmegen, Noord-West Veluwe). Hier is veel enthousiasme over de 

trainingsvormen en is het niveau van de kids aanzienlijk verbeterd. Op de site Deventer Tennis staat 

een filmpje van House of Tennis met leeftijdsgebonden bewegingsscholing.  

Op zaterdag 7 juli wordt op de banen van TC Salland (het gastpark Deventer 

Tenniskampioenschappen van dit jaar) een training aangeboden door House of Tennis. Alle kinderen 

die dit leuk vinden zijn van harte welkom. Ook een aantal clubtrainers zullen er zijn. De ouders 

worden ook ontvangen. Ieder kind kind krijgt na afloop gericht advies. Zoals extra trainen bij de club 

of deelname cluboverstijgend trainen of instromen in een Toptennisprogramma. De clubtrainers 

worden ook uitgenodigd deze dag aanwezig te zijn en worden betrokken bij de totstandkoming van  



 

 

 
 

 

het advies. Mocht cluboverstijgend trainen bij House of Tennis geadviseerd worden, wordt u 

vanzelfsprekend geïnformeerd over de kosten.  

De tijdlijn voorziet erin dat in de 3e week van september gestart wordt met de eerste hal training.  

Kortom, wilt uw kind meer trainen met andere enthousiaste leeftijdsgenoten uit de gemeente, meldt 

uw kind dan aan voor deze kennismakingstraining. Voor de duidelijkheid: alle kinderen die willen, zijn 

van harte welkom. Uw kind hoeft echt niet de clubkampioen te zijn. Om tennistechnisch te 

ontwikkelen staan plezier en fanatasisme voorop. Er zijn veel tennistoppers die pas laat tot bloei 

kwamen en tennis lang combineerden met andere sporten!  

Aanmelden gaat per mail aan jeugd@deventertennis.nl. Vermeld daarbij het geboortejaar van uw 

kind, de club waar hij/zij nu lid is en de kleur waar hij/zij nu in traint (Rood, Oranje, Groen, Geel). Ook 

al is uw kind nog maar kort lid en wel fanatiek.....ook dan aanmelden!  

Mocht uw kind graag willen, maar echt verhinderd zijn op 7 juli, laat dit dan ook weten via de mail, 

dan wordt er een alternatief bedacht.  

 

Programma 7 juli 

 

 

Heeft u vragen, dan kunt u deze in eerste instantie stellen aan uw eigen Jeugdcommissie.  

 

Namens Deventer Tennis en de Projectgroep,  

Marco Hetjes en Manon Wagenmans  

 


