JEUGDSELECTIEPLAN TC LEERDAM
vastgesteld door het Bestuur van TC Leerdam september 2015

van de Jeugdcommissie van TC Leerdam
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1. Inleiding
Doelstelling selectiebeleid
Hoofddoel is om een zo groot mogelijke groep jeugdleden (t/m 18 jaar) van de TC Leerdam,
gebaseerd op hun persoonlijke ambitie en potentie , in een zo beperkte mogelijk aantal jaren, op een
zo hoog mogelijk tennisniveau krijgen.

Uitgangspunten Jeugdselectieplan



Specificatie van de looptijd van het selectiejaar (okt./sept.)



Specificatie selectieprocedure: indeling in categorieën



Monitoring selectiespelers



Verschil in tijdsduur van de selectietraining tussen de jongere en de oudere jeugd



Specificatie aanvullend programma



Wijze van communiceren met ouders en kinderen



Mogelijkheid van volgen reguliere training elders met financiële consequenties met betrekking
tot teruggave verenigingsbijdrage



Verdeelsleutel teruggave verenigingsbijdrage



Tegenover extra rechten die de jeugdleden aan de selectiestatus kunnen ontlenen staan
verplichtingen die de selectiespelers hebben na te komen. Dit op straffe van uitsluiting van de
selectie.
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2. Samenvatting
Verplichtingen TC Leerdam t.o.v. de selectiespelers










Naast de reguliere training krijgen de selectiespelers een extra selectietraining in de week
aangeboden, daaronder conditietraining.
De lessen vinden gedurende het zomer- en winterseizoen gedurende een periodiek nader te
bepalen aantal weken plaats.
Daarnaast wordt aan de selectiespelers een aanvullend – tennis gerelateerd – programma
aangeboden zoals: TKS toernooien, Interne les competitie.
Na afloop van het selectiejaar zal het selectiebeleid worden geëvalueerd door de JC en de
clubtrainer. De in het JEUGDSELECTIEPLAN genoemde selectiecriteria vormen de leidraad
voor de evaluatie. De resultaten zullen door de JC worden gecommuniceerd naar bestuur en
de ledenvergadering.
Na afloop van een selectiejaar vindt er met het selectiekind plus ouders een evaluatie plaats
van de voortgang.
In sept/okt. wordt de samenstelling van de nieuwe selectiegroep bepaald en bekend
gemaakt.
Indien zowel reguliere als selectietraining wordt gevolgd bij TC Leerdam en men voldoet aan
de overige selectiecriteria criteria dan heeft de geselecteerde speler/ouder recht op
restitutie van een verenigingsbijdrage.
De hoogte van deze verenigingsbijdrage is afhankelijk van het jaarlijks door de ALV van TC
Leerdam vastgestelde budget voor het selectiebeleid en een verdeelsleutel.

Verplichtingen van de selectiespelers
Van de selectiespelers wordt verwacht:










Het volgen van tenminste de reguliere zomer- en wintertraining als door de clubtrainer
aangeboden.
Deelname aan de extra selectietraining.
Deelname aan het aanvullend programma.
Deelname voor de TC Leerdam aan de voorjaars- en najaars competitie van de K.N.L.T.B.
Deelname aan het Open Jeugdtoernooi van TC Leerdam en de clubkampioenschappen van TC
Leerdam in het enkelspel, met uitzondering wanneer men in één van deze weken een hoger
gekwalificeerd toernooi (K-toernooi) speelt.
Naast genoemde prestatieve evenementen van TC Leerdam, deelname aan tenminste twee
andere officiële KNLTB open toernooien in het enkelspel in het zomerseizoen
Sportief en sociaal gedrag op en buiten de baan.
Afmelden van een training of onderdeel van het aanvullend programma uitsluitend met een
goede reden. Dit laatste ter beoordeling van de trainer/JC.
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3. Ingrediënten
Selectiewijze













Aan het begin van ieder nieuw selectiejaar vindt er een voorspeeldag plaats voor
geïnteresseerde “niet selectieleden”.
Door de trainer(s) wordt naar aanleiding daarvan en met in achtneming van de beschikbare
plaatsingsruimte/mogelijkheden , een voordracht voor nieuwe selectieleden gedaan aan de JC.
Gedurende het jaar wordt er bij competitie en toernooien ‘gescout’ waarna in overleg tussen de
JC en de clubtrainer een voordracht van geschikte selectiekandidaten volgt.
De selectiecriteria vormen de leidraad voor deze voordracht.
Aan de hand van deze voordrachten zal door de JC en na advies van de clubtrainer een
definitieve beslissing omtrent toelating tot de jeugdselectie worden genomen.
De ouders van de jeugdleden die voor het komende jaar definitief tot de selectie kunnen worden
toegelaten zal om instemming met de selectie van hun kind worden gevraagd. Eerst na het
tekenen van een overeenkomst door de ouders is de selectie van hun kind definitief.
Tegen de selectiekeuze bestaat geen bezwaar of beroepsmogelijkheid bij de JC, de trainer of het
Bestuur van de vereniging.
Voor de jeugdselectie is een jaarlijks te bepalen gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar. Dat
aantal is mede afhankelijk van het door TCL ter beschikking gestelde budget.
Indien er meer jeugdleden op de voordracht staan dan er maximaal kunnen worden toegelaten,
zal er aan de hand van de selectiecriteria door de JC een transparante afweging worden gemaakt
teneinde de definitief toe te laten selectiespelers te bepalen.
Aan deelname aan het selectieprogramma van enig jaar kunnen geen rechten voor volgende
jaren worden ontleend.
Reeds eerder tot de jeugdselectie behorende jeugdleden zullen na afloop van ieder selectiejaar
worden beoordeeld op progressie. De eerste evaluatie van nieuwe tot de selectie toegetreden
jeugdleden vindt echter plaats ca. ½ jaar na toetreding. Bij iedere evaluatie komen aan de orde:
 ־Cat 1. Geen opmerkingen (geen actie)
 ־Cat 2. Enkele algemene aandachtspunten (actie: wordt door clubtrainer in de training met
het jeugdlid besproken.
 ־Cat 3. Enkele bijzondere aandachtspunten (actie: 10 minuten gesprek TKS met jeugdlid +
ouders)
 ־Cat 4. Meerdere er uitspringende aandachtspunten (actie: gesprek TKS +JC met jeugdlid +
ouders; aan de hand van dit gesprek wordt een definitieve beslissing genomen of
jeugdlid in de selectie blijft.)
 ־Cat 5. Moet helaas uit selectieprogramma , in verband tegenvallende tennisprogressie
vergeleken met leeftijdgenoten en/of meerdere er uitspringende aandachtspunten
(actie: mededeling aan ouders, eventueel gevolgd door een ‘exit’ gesprek met ouders
en jeugdlid)
 ־Cat 6. Verlaat sowieso de selectie (i.v.m. leeftijd of opzeggen lidmaatschap)
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Selectiecriteria
 ־Voor alle selectiespelers gelden de volgende selectiecriteria:







Talent: inzicht (technisch, tactisch en mentaal), balgevoel en coördinatie Inzet: tijdens training,
tijdens wedstrijden, motivatie om veel zelf te trainen, doorzettingsvermogen en bijdrage aan de
club
Resultaten: competitie, aantal en type gespeelde toernooien, ontwikkeling speelsterkte
Deelname aan verenigings- activiteiten
Gedrag op en buiten de baan
Support van ouders in algemene zin maar met name ook als bijdrage aan selectieactiviteiten
waaronder vervoer tijdens competities e.d.

Groepsgrootte en leeftijdsopbouw






De omvang van de jeugdselectiegroep is, zowel uit praktische als uit financiële overwegingen
vastgesteld op max. 36 jeugdleden.
Uitgangspunt is dat alle leeftijdscategorieën evenredig verdeeld zijn over de selectiegroep met
een accent op de jongere leeftijdscategorieën. Een en ander is uiteraard afhankelijk van het
‘aanbod’.
De verdeling naar leeftijdscategorieën kan per jaar enigszins variëren, afhankelijk van het
aanwezige talent in de verschillende leeftijdsgroepen.
De selectiegroep wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Er zullen kinderen zijn die wat later op
gang komen en dus op een later tijdstip doorstromen naar een hoger niveau, de zogenaamde
laatbloeiers. De kinderen blijven dus niet automatisch jaar in jaar uit in de selectie.

Format selectieprogramma
 ־Aan de selectiespelers zal een onderscheidend programma worden aangeboden ten opzichte van
de niet-selectiespelers: het betreft:




Eén extra selectietraining in de week (naast de reguliere training)
Een aanvullend tennis gerelateerd programma ( zie punt 2)
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Evaluatie













Een selectiejaar loopt van oktober tot en met september.
Van de selectie spelers wordt, door ouders en JC/trainer een dossier gemaakt waarin de
gemaakte afspraken en de leerpunten worden vastgelegd en gevolgd gedurende het selectiejaar.
Na afloop van het selectiejaar zal het selectiebeleid worden geëvalueerd door de JC en de
clubtrainer. De selectiecriteria vormen de leidraad voor de evaluatie. De resultaten zullen door
de JC worden gecommuniceerd naar bestuur en de ledenvergadering.
Aan het eind van het eerste trainingshalfjaar vindt er een evaluatie plaats van de voortgang van
de nieuw toegetreden selectiespelers tussen de clubtrainer en de JC. Mocht de evaluatie hiertoe
aanleiding geven dan vindt er een gesprek plaats tussen één of meerdere leden van de JC en het
jeugdlid met ouders.
Na afloop van een selectiejaar vindt er met het selectiekind plus ouders een evaluatie plaats van
de voortgang indien noodzakelijk
Ook buiten deze formele evaluatiemomenten kan tegenvallend gedrag, prestaties, inzet e.d.
aanleiding zijn om een gesprek te hebben tussen één of meerdere leden van de JC en het
jeugdlid met ouders.
Na herhaling van tegenvallend gedrag, prestaties, inzet e.d. is de JC het recht voorbehouden om
een kind tussentijds uit de selectie te verwijderen zonder financiële vereffening.
Indien jeugdselectieleden dan wel ouders geen medewerking verlenen aan het aanvullende
programma of de noodzakelijk ouderondersteuning is de JC het recht voorbehouden om een kind
tussentijds uit de selectie te verwijderen zonder financiële vereffening.
Tegen het besluit van verwijdering van een kind door de JC bestaat geen bezwaar- of
beroepsmogelijkheid bij het bestuur.
De financiele vereffening zal plaatsvinden aan het het eind van het selectiejaar. De trainer
factureert het totale lesgeld van de selectietraining aan de ouders van het selectiekind.
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4. Programma selectietraining
2x trainen in de week
De selectiespelers krijgen tenminste twee trainingen in de week. Eén keer trainen betreft de
normale training; de extra selectietraining is vooral gericht op wedstrijdsituaties,
wedstrijdevaluaties en op het verdiepen van de techniek.
Het onderscheid tussen gewone training en selectietraining is dat bij de selectietraining meer
aandacht gegeven gaat worden aan:
- wedstrijdgericht trainen
- mentale aspecten
- verschillende soorten tactiek
 ־de selectietraining moet prikkelen en uitdagen.
De inhoud van de extra (selectie)training(en) wordt bepaald door de clubtrainer en zal variëren naar
gelang de leeftijdsgroep. De clubtrainer maakt een jaarplan voor de selectietraining.
In dit jaarplan zit een differentiatie naar leeftijd.
Differentiatie trainingsaanbod naar leeftijd
Uitgegaan wordt van drie ontwikkelingsstadia van een jeugdspeler:
1. Ontwikkelingsfase (6 tot 10 jaar)
2. Algemene fase (10 tot 14 jaar)
3. Wedstrijdfase (14 tot 18 jaar)
Elke ontwikkelingsfase kent een ander trainingsaccent. De trainingsintensiteit neemt toe naarmate
het kind ouder wordt.
In fase 1 (Ontwikkelingsfase) ligt de nadruk op:
- Plezier
- Ontwikkelen van bewegelijkheid
- Balans
- Coördinatie en snelheid in combinatie met racket en bal
- Begin maken met de mentale training
 ־In fase 2 (Algemene fase) ligt de nadruk op:
- Ontwikkelen van verschillende speelstijlen om zo allround mogelijk te worden
- Mentale training
- Zie verder fase 1
 ־In fase 3 (Wedstrijdfase) ligt de nadruk op:
- Verder ontwikkelen van een eigen speelstijl
- Versterken van eigen wapen
- Versterken (minimaliseren) van de zwakkere onderdelen
- Meer eisen stellen aan mentale aspecten
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Jaarplanning
Het trainingsaanbod verschilt per seizoen:
 ־September t/m december: accent tennis technische optimalisatie
 ־December t/m maart: accent wedstrijdvoorbereiding
 ־Maart t/m juli: accent wedstrijdgericht trainen

5. Ouders, geld en tijd
Communicatie met ouders en kinderen
Meerdere malen per jaar ontvangen selectiespelers (en ouders) informatie omtrent diverse
relevante activiteiten.
Op de verenigingswebsite wordt door de JC een terugblik en een vooruitblik gegeven.
De ouders van de nieuw geselecteerde jeugdleden worden uitgenodigd voor een informatieavond
waarin het programma voor het komende jaar wordt gepresenteerd evenals de plichten, lusten en
lasten. Jeugdleden / ouders kunnen vervolgens besluiten om wel of niet mee te doen.
Na afloop van het selectiejaar zal het selectiebeleid worden geëvalueerd door de JC en clubtrainer.
De selectiecriteria vormen de leidraad voor de evaluatie. De resultaten zullen door de JC worden
gecommuniceerd naar de jeugdleden, ouders, bestuur en leden.

Kosten selectietraining
De kosten voor de selectietraining zijn afhankelijk van:
- de tarifering van de clubtrainer
- het aantal kinderen per les groep
- de tijdsduur van de selectietraining .
Tegemoetkoming ouders
De Algemene Leden Vergadering stelt jaarlijks de vereniging budgeten vast en daarmee ook het
budget voor de Jeugdcommissie. In overleg tussen het Bestuur van de Vereniging en de JC wordt aan
de hand van dat budget vervolgens bepaald welk bedrag kan worden aangewend voor een
tegemoetkoming aan de ouders in de kosten van de selectietraining en welk bedrag maximaal per
jeugdselectielid voor het komende selectiejaar zal worden gesubsidieerd.
De omvang van deze verenigingsbijdrage zal tijdig aan de ouders van de jeugdselectieleden dat wil
zeggen voorafgaand aan het nieuwe selectiejaar (sept./okt) worden bekend gemaakt.
Uitbetaling van de verenigingsbijdrage is achteraf, na afloop van het selectiejaar en de beoordeling
om men zich aan het selectieplan heeft gehouden. De verenigingsbijdrage zal via de club aan de
ouders worden uitbetaald.
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