
Lente- en 

zomerkalender 

Jeugdwerking 2018 
 

Stages & Kampen 

 Wanneer? Voor wie?* 

Paasstage 09/04 – 13/04 (tussen 9u-14u,  uur is 

afhankelijk van de doelgroep) 

Wit, Blauw, Rood, Oranje, 

Groen, Maxi 

Kidstenniskamp 1 09/07 – 13/07 (9u-12u) Wit, Blauw, Rood, Oranje  

Kidstenniskamp 2 23/07 – 27/07 (9u-12u) Wit, Blauw, Rood, Oranje 

Kidstenniskamp 3 6/08 – 10/08 (9u-12u) Wit, Blauw, Rood, Oranje 

Competitiestage met 

tornooibegeleiding 

02/07 – 15/07 (uren te bepalen) Oranje C, Groen C, Maxi C 

 Groot Zomerkamp 20/08 – 24/08 (9u-16u) Oranje C, Groen, Groen C, Maxi, 

Maxi C 

 

 

Trainingen 

 Wanneer? Voor wie?* 

Lentetrainingen Vanaf 16 april – 8 weken Wit, Blauw, Rood, Oranje, 

Groen, Maxi 

Afname van clubtesten  Datum nog te bepalen Blauw, Rood, Oranje  

Zomertrainingen In de zomer (vanaf 16/07) worden er 

groepstrainingen georganiseerd. De 

Witte, Blauwe, Rode en Oranje spelers 

zijn op dinsdag en vrijdag welkom. De 

Groene en Maxi spelers trainen op 

maandag en woensdag. 

Wit, Blauw, Rood, Oranje, 

Groen, Maxi 

 

Niet te missen 

 Wanneer? Voor wie?* 

Kids Toer  01/07 Wit, Blauw, Rood, Oranje 

Tornooi T.C. Lummen 02/07 – 15/07 Oranje C, Groen C, Maxi C 

Clubkampioenschap 07/09 – 22/09 Oranje, Oranje C, Groen, Groen 

C, Maxi, Maxi C 

Speel jouw game 14/09, 21/09 en 28/09 Rood, Oranje, Oranje C 

Cursus Aspirant initiator 11/08 en 18/08, in Lummen Maxi – vanaf 15 jaar 

 

Er kan online ingeschreven worden voor de trainingen en kampen. Meer 

informatie volgt snel! 



*Voor wie? 
T.C. Lummen volgt het Tennis Vlaanderen opleidingsconcept voor kinderen vanaf 3 jaar. De opleiding is 

opgedeeld in vaardigheidsniveaus die telkens een andere kleur hebben. Kinderen leren stap voor stap 

tennissen op een aangepast veld met een ander type bal. De leeftijdscategorie is indicatief. Twijfel je over de 

kleur van jouw kind? De trainers kunnen jullie dit vertellen! 

Meer informatie over het opleidingsconcept vind je op www.tennisvlaanderen.be/kidstennis 

 Wit 3-5 jaar In deze kleur gaan kinderen op een plezierige manier bewegen en spelen in 

een tenniswereld. Ze beleven plezier en maken vriendjes. De algemene 

motorische vorming wordt gestimuleerd met coördinatie-oefeningen en 

algemene bewegingservaring met een eerste aanzet voor de verschillende 

technieken. 

Witte Kidstennissers 

kunnen deelnemen 

aan Kids Toer Wit  

 Blauw 5-7 jaar KidsTennis Blauw is het 2de opleidingsniveau voor kids van 2de kleuterklas 

tot en met 1e leerjaar. Kinderen spelen op een kleiner aangepast terrein 

(2,75m op 8,23m) over de breedte van het enkelterrein. 

De kinderen maken kennis met tennis via tennisspelletjes en leren het juiste 

contactpunt te vinden. Tijdens de les worden veel basisoefeningen tennis, 

coördinatie en spelletjes gedaan om gemakkelijker te leren tennissen. 

Blauwe Kidstennissers 

kunnen deelnemen 

aan Kids Toer Blauw 

 Rood 7-9 jaar KidsTennis Rood is het 3de opleidingsniveau voor kids van 3de kleuterklas tot 

3de leerjaar. Je speelt over de breedte van het dubbelterrein (5,5m op 11m).  

Wat leren de kinderen tijdens de les? 

• Je bewegingen worden groter: je leert je slag voor te bereiden en 

uit te zwaaien. 

• Coördinatie 

• Veel spelen en plezier beleven 

• De eerste stappen in het spelen van echte wedstrijden 

Rode Kidstennissers 

kunnen deelnemen 

aan Kids Toer Rood 

 Oranje 9-10 jaar KidsTennis Oranje is het 4de opleidingsniveau voor spelertjes van 2de 

leerjaar tot 5de leerjaar. Je speelt op een korter en smaller terrein (18m). 

Wat leren de kinderen tijdens de les? 

• Tactiek wordt belangrijker: je leert ‘diep' en ‘breed' spelen 

• Je leert met de bovenhandse opslag het punt te starten 

• Het dubbelspel komt aan bod 

• Conditie 

• Veel spelen en plezier 

Oranje Kidstennissers 

kunnen deelnemen 

aan Kids Toer Oranje 

 

Oranje C 7-9 jaar – 

competitiespelers 

Tot deze groep behoren de gevorderde oranje tennissers. 

Deze kinderen spelen interclub en meerdere tornooitjes per jaar. 

Kids Toer Oranje 

Ethias Toer U9 

Jeugdinterclub U9 

 Groen 11-12 jaar KidsTennis Groen is het laatste opleidingsniveau voor spelers van 4e leerjaar 

tot 2e middelbaar. Je speelt op een 21-meter terrein, een verkorte versie van 

het volledige terrein. 

KidsToer groen 

 

Groen C  10-11 jaar –  

competitiespelers 

Tot deze groep behoren de gevorderde groene tennissers.  

Deze kinderen spelen interclub en meerdere tornooitjes per jaar. 

KidsToer Groen  

Ethias Toer U11 

Jeugdinterclub U11 

 Maxi 13-18 jaar Maxi- tennis voor tieners van 13 tot 16 jaar. In deze categorie vinden we 

twee doelgroepen: de spelers die verder doorstromen vanuit KidsTennis 

Groen en nieuwe spelers die willen starten met tennis op latere leeftijd. 

Deze leeftijdsgroep speelt op een groot tennisplein en een harde tennisbal. 

Ethias Toer U13 en 

U15 

Jeugdinterclub U13 en 

U15 

 

Maxi C 12-18 jaar Tot deze groep behoren de gevorderde maxi tennissers.  

Deze tieners spelen interclub en meerdere tornooitjes per jaar. 

Ethias Toer U13 en 

U15 

Jeugdinterclub U13 en 

U15 

 


