
Tennis Ontwikkelings Fases

● gebruik van differentieel 
leren

● skill introductie

● gemiddeld basisniveau van 
vaardigheden

● gebruik van objectieve 
metingen

● spelvaardigheid
● gerelateerd aan cognitieve 

ontwikkeling

FASE 1 

Tennis skills

NB: Een racket is in deze fase niet 
noodzakelijk, maar gebruik het racket 
als hulpmiddel voor de echte tennis 
beleving.

Kan met een tennisbal zowel 
onderhands gooien als rollen  naar 
een partner over verschillende 
afstanden.

Regels - leert dat de bal 1 keer mag 
stuiteren.

Kijkend naar de bal kan de speler 
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vangen met een of twee handen na 
1x stuiteren, aangegeven door de 
coach.

Kan in beweging de bal naar 
verschillende targets mikken door 
meerdere soorten worpen te  
gebruiken. 

Kan een grote bal vanuit 
verschillende posities en naar 
verschillende targets met 2 handen 
gooien waarbij  de speler het 
lichaam aan weerszijden kan 
indraaien.

Kan een onderhandse worp 
(opgooi) goed coördineren met een 
bovenhandse verticale worp 
(servicebeweging).

FASE 2 

Ik train tennis voetenwerk - 
Coördinatie

Rent naar verschillende plekken, 
over verschillende afstanden en 
met verschillende snelheden en 
kan ter plekke stoppen. Ontdekt 
hiermee het speelveld.

Regels - leert de namen van de 
lijnen en vakken.

Kan rennend andere spelers  
ontwijken  door middel van grote 
en kleine stappen en op commando 
snel van richting te veranderen.

Kan rennen, huppelen en hinkelen. 

Kan bij een target of kan op 
commando direct stoppen op 1 
been en vindt snel balans.

FASE 3
Bal en rackets worden vriendjes

Tijdens het bewegen kan de speler 
de bal op beide kanten van het 
racketblad controleren, dan 
stoppen en balanceren op 1 been 
met ogen dicht. 

Kan na 1 keer stuiteren de bal aan 
beiden kanten van het lichaam 
onderhands wegspelen over zowel 
langere als kortere afstand.

Kan tijdens het bewegen de bal op 
verschillende manieren controleren 
met het racket. (opspelen met en 
zonder stuit, bal laten stuiteren 
enz.)

Kan in beweging de bal met racket 
naar verschillende targets mikken 
en hierbij variëren in gebruikte 
kracht. (zacht en harder)

Kan met deze vaardigheden eigen 
taken bedenken.

Kan de bal over verschillende 
afstanden en met verschillende 
snelheden terugspelen.

Kan de zwaairichting en - lengte 
aanpassen van laag naar hoog en 
van hoog naar laag om de bal op 
verschillende manieren terug te 
spelen.

Kan taken en uitdagingen voor 
andere spelers bedenken. 

FASE 4 
Het punt starten - 
Ik leer serveren en klaarstaan

Kan vanuit 4 service posities (links 
en rechts/4m en 6m) op de baan 
met een bovenhandse worp en 
onderhandse service (met en 
zonder stuit) de bal cross 
wegspelen.

Staat bij de return actief en op de 
juiste positie klaar.

Regels - leert: 
● ik serveer pas als mijn 

tegenstander klaar staat
● ik heb een 1ste en 2de 

service
● waar moet ik klaar staan bij 

service en return
● wat in of uit is bij het 

serveren
● puntentelling

Slaat met een verkorte 
bovenhandse service 6/10 ballen 
vanaf de baseline cross in het 
juiste servicevak, van rechts en van 
links. 

Begrijpt de bedoeling van 1e 
service en 2e service*. 

Is zich ervan bewust of de 
tegenstander links- of rechtshandig 
is. 

Heeft een routine voorafgaand aan 
de service en respecteert de baan 
tijd - 8 min per wedstrijd.

Regels - kent:
● de basis spelregels voor het 

spelen van wedstrijden en 
past deze toe

● de let-regel

*1e service:in je voordeel tot 
aanvallend.
2e service: in spelen tot in je 
voordeel gebruiken

Heeft een gecoördineerde 
bovenhandse service. 

Kan vanaf de baseline naar de 
forehand en backhand van de 
tegenstander serveren in 
combinatie met een 
daaropvolgende slag. 

Gebruikt verschillende startposities 
van rechts en van links om hoeken 
te verkennen.

Regels - kent alle regels en is in 
staat om anderen daarbij te helpen.

FASE 5 

Ik oefen rally’s met mijn maatje

Verbeter je resultaat bij een gooi- 
en vang rally over een afstand van 
3m en 5m.
● gooien en vangen
● vangen met een pion
● één speler gebruikt het 

racket 

Leert bij het terug bewegen wat de 
juiste uitgangspositie is en heeft 
balans bij het ontvangen. 

Regels - leert:
● wat in of uit is tijdens de 

rally
● roept hoorbaar ‘uit’

Speelt allebei met racket rally’s en 
maakt series van 5 slagen 
variërend van 4m en 6m afstand. 

Kan 6/10 series voltooien in een 
combinatie met forehands en 
backhands.

Start met een service en kan een 
rally spelen met forehands en 
backhands steeds terugkerend 
achter de baseline. 

Kan de bal met forehand en 
backhand vanuit beide hoeken 
cross, rechtdoor en door het 
midden van de baan spelen.

FASE 6
Play the game

Kent de namen van de lijnen en kan 
de bal in of uit roepen bij het 
serveren en tijdens de rally. 

Heeft eerste wedstrijd gespeeld in 
oefensessie. 

Stelt vragen over wedstrijden, want 
heeft soms nog hulp nodig.

Kan wedstrijden spelen en de stand 
zichtbaar bijhouden bij een 
wedstrijd t/m 7 punten. 

Kent de regels bij het serveren en 
weet waar hij moet staan bij 
serveren en ontvangen. 

Kent de regels bij het spelen van 
een let! 

Heeft eerste Knltb gerelateerde 
wedstrijd gespeeld. 

Kan zonder hulpmiddel de stand 
bijhouden in een wedstrijd t/m 7 
punten.

Kan een scheidsrechter zijn door 
de stand te noemen en erop toe te 
zien dat de volgorde van serveren 
en wisselen van baanhelft correct 
verloopt. 

Heeft 3 Knltb gerelateerde 
wedstrijden gespeeld. 

FASE 7
Ontdek het speelveld

Kan open ruimtes zien en de bal bij 
de tegenstander vandaan spelen in 
een gooi- en vang rally.

Begrijpt waarom je terug beweegt 
naar het midden van de baseline.

Kan 2 keer in een rally van 10 
slagen hardop roepen wanneer hij 
wisselt van speelrichting. Van 
rechtdoor naar cross en van cross 
naar rechtdoor. 

Is zich ervan bewust dat de positie 
op de baan moet worden aangepast 
en laat dit ook zien.

Kan richting en hoogte veranderen 
om aan te vallen en/of te 
verdedigen. 

Kan hiermee tijd winnen en/of de 
tegenstander minder tijd geven. 

Kan topspin gebruiken om te 
versnellen (vaart/controle en 
tempo). 

Maakt tactisch de juiste keuzes om 
de favoriete slag te kunnen spelen.

FASE 8
Tennis Boost - Ik oefen netspel

Ontdekt wanneer je de volley 
gebruikt en oefent deze vanaf 
verschillende afstanden tot het net 
(1 tot 3m). 

Gebruikt hierbij forehand en 
backhand volleys.

Maakt een combinatie van een 
baseline slag en een volley. 

Deze combinatie van 2 slagen 
wordt 7/10 met een goed resultaat 
uitgevoerd.  

Gebruikt de volley zowel 
aanvallend als verdedigend 
afhankelijk van de situatie/positie 
op de baan. 

Kiest ervoor om tijdens een punt 
naar voren te bewegen om een 
volley te slaan en kan de bal bij de 
tegenstander vandaan spelen.
Gebruikt de volley in zijn voordeel. 

Kan in noodgevallen ook volleys 
spelen vanaf het midden van de 
baan.

FASE 9 
Spelend leren & lerend spelen

Herhaalt verschillende opdrachten 
met of zonder bal/racket. Telt en 
verbetert dit . 

Gebruikt verschillende manieren 
om het succes van een activiteit te 
meten (afstand, tijd, cijfers). 

Is betrokken bij het maken van 
regels voor een nieuwe opdracht.

Kan hun favoriete speler(s) 
noemen. 

Kan anderen in de groep of het 
team helpen. 

Begrijpt dat positief zijn en 
samenwerken het niveau van 
iedereen zal verhogen. Inclusief 
jezelf!

Kan in een wedstrijdsituatie 
conflicten effectief oplossen met 
verwijzing naar de regels.  

Is tijdens wedstrijden niet 
afhankelijk van ouders.

FASE 10 
Fairplay - Respect

Begint goed voorbereid aan de les:
● met TOF- kaart! 
● Is op tijd en verspilt geen 

tijd
● gaat netjes om met 

accommodatie en 
lesmaterialen

● heeft respect voor trainers 
en vrijwilligers op de club

Begint goed voorbereid aan een 
wedstrijd:
● heeft respect voor 

tegenstander, regels, 
wedstrijdleiding, 
accommodatie en event. 

● Is voorbereid met tennistas, 
kleding, water en voeding.

Kan zelfstandig vrijspelen.

Regelt alles wat nodig is om 
zelfstandig met vrienden of familie 
te kunnen vrijspelen en weet wat te 
oefenen.

FASE 1 
Tennis skills

Kan naar de zijkanten van de baan 
bewegen en tegelijkertijd 
nauwkeurig boven- en onderhands 
naar een centraal target (hoepel) 
gooien. 

Kan dit meerdere keren vanaf 
verschillende afstanden 
nauwkeurig uitvoeren.

Regels - leert dat de bal mag 1 keer 
stuiteren.

Kan op commando diverse kleuren 
ballen op verschillende hoogtes 
ontvangen. 
● dalende lijn
● hoogste punt
● stijgende lijn

Past snelheid van bewegen aan 
m.b.t. het aangegeven commando. 

7/10 keer wordt het gegeven 
commando correct uitgevoerd.

Kan het ritme van bewegen 
aanpassen waarbij sommige delen 
van het lichaam snel bewegen en 
andere langzaam.

Voorbeeld: ren hard en gooi zacht.

FASE 2 
Tennis voetenwerk

Reageert snel op een commando 
en/of op een aankomende bal. 

Kan snel van richting veranderen 
en laat een uitstekende balans zien 
bij het stoppen.

Regels - leert de namen van de 
lijnen en vakken.

Beweegt snel voorwaarts en 
diagonaal. 

Kan glijden (gravel e.a.) en rennen 
(hardcourt e.a.) en dan stoppen op 
1 voet en op een specifiek 
aangegeven plek.

Past voetenwerk combinaties toe:
● bij het oplopen naar het net
● bij het snel terug bewegen 

naar de baseline
● bij balbereikend  voetenwerk 

buiten de slagzone 

FASE 3
Serveren -  Het punt starten

Kan met racketblad controle cross 
naar het juiste vak serveren vanaf 
verschillende afstanden en met 
verschillende houdingen (knielend, 
zittend, staan op 1 been, voeten bij 
elkaar, staand op een stoel) .

Regels - leert:
● ik serveer pas als mijn 

tegenstander klaar staat
● ik heb een 1ste en een 2de 

service
● waar moet ik staan bij de 

service en return
● wat is een voetfout
● wat is in of uit bij het 

serveren
● wat te doen bij een net 

service 
● puntentelling inclusief 

wisselen van kant

Kan 5/10 vanuit de service greep 
met een volledige beweging naar 
de “vooraf aangegeven” forehand 
kant en/of backhand kant van de 
tegenstander serveren. Zowel vanaf 
recht als vanaf links.

Kan met genoeg vaart serveren om 
de tegenstander achter de baseline 
te houden.

Kan de tegenstander minimaal twee 
stappen naar elke kant laten 
bewegen (buiten de slagzone).

FASE 4
Rally’s oefenen en punt opbouwen

Is zich bewust van de positie van 
de tegenstander en vindt de open 
ruimte. 

Beweegt terug naar het centrum 
van de baan op basis van de keuze 
van de vorige slag.

Regels - leert:
● wat is in of uit tijdens de 

rally
● roept hoorbaar “uit”
● wat een let is

Speelt de bal met forehand en 
backhand zowel cross als 
rechtdoor. 

Kan met een maatje een rally 
spelen van 8 slagen op de helft van 
de baan cross of rechtdoor. 

Kan op langzame ballen de 
speelrichting veranderen.

Beweegt na elke slag naar de juiste 
plek op de baan op basis van de 
situatie. 

Kan de bal van richting veranderen 
wanneer het tactisch relevant is.

FASE 5 
Oplopen & netspel en spelen tegen 
de netspeler

Is zich bewust van wat de kansen 
en voordelen zijn om op te lopen en 
bij het net te zijn.

Ontdekt vanaf de verschillende 
posities op de baan wat 
mogelijkheden zijn om de 
tegenstander te passeren d.m.v. 
een lob of passeerslag.

Kan een approach en volley 
patroon uitvoeren, de approach 
shot diep naar één kant spelen en 
daarna volleren in de open ruimte. 

Kan onder druk de tegenstander 
passeren d.m.v. een lob of een 
passeerslag.

Kan beide patronen  6/10 keer met 
goed resultaat uitvoeren.

Kan bij het net de vaart en de 
richting van de volley veranderen:
● kort
● diep 
● hoeken maken 

Begrijpt waar hij het beste zowel de 
approach als de passeerslag naar 
toe kan spelen op basis van:
● de positie van de 

tegenstander
● de sterke en minder sterke 

punten van zichzelf en de 
tegenstander 

● de situatie.

FASE 6 
Play the game

Begrijpt dat weerstand (competitie) 
een mogelijkheid is om skills te 
testen en verbeterpunten te vinden. 

Kan omgaan met winnen en 
verliezen. 

Heeft 1e Knltb gerelateerde 
wedstrijd in Oranje gespeeld.

Kan zonder hulpmiddel de stand 
bijhouden in een oranje wedstrijd. 

Kan het verschil tussen het 
resultaat en de prestatie verklaren. 

Kan eigen prestatie beoordelen van 
1 tot 10.

Heeft ten minste 3 Knltb 
gerelateerde wedstrijden in Oranje 
gespeeld.

Kent alle regels en benadert 
tegenstanders rustig en met 
respect wanneer er discussie is 
over deze regels.

FASE 7 
Return - Het punt starten

Reageert snel op een service vanuit 
een actieve uitgangspositie. 

Ontdekt waar je het beste kunt 
staan om te retourneren op basis 
de eigenschappen van de 
aankomende bal. 

Heeft verschillende begin posities 
geprobeerd. Meer naar links, naar 
rechts, naar voren en naar achteren 
(korter en dieper).

Kan bij return op service waar 
mogelijk aanvallen (bal moet buiten 
de slagzone van de tegenstander 
zijn).

Kan indien nodig verdedigen 
(retourneerder moet tijd winnen om 
goede positie op de baan te 
verkrijgen). 

Neemt de juiste beslissing bij 7/10 
returns. 

Bepaalt bij return op service eigen 
positie op basis van de positie en 
sterke of minder sterke punten van 
de tegenstander. 

Past de hoogte van het raakpunt en 
snelheid aan om aan te vallen en te 
verdedigen.

FASE 8 
Tennis Boost - Focus op rotatie

Ontdekt het verschil tussen 
verschillende rotaties van de bal en 
kan dit benoemen.

Kan de zwaairichting van het racket 
veranderen om met forehand en 
backhand topspin en slice te 
spelen.

Kan met gebruik van topspin en 
hoogte de tegenstander in een rally 
minimaal 4 ballen achter de 
baseline houden. 

Als de rally lang genoeg is lukt dit 
6/10 keer.

Kan met gebruik van topspin en 
slice variëren om de tegenstander 
de baan uit te spelen. 

Kan de tegenstander achterin 
houden.

Past beiden manieren waar nodig 
toe om daarmee de tegenstander in 
de problemen te brengen.

FASE 9 
Dubbelen

Weet waar hij moet klaarstaan.

Kent de volgorde van serveren en 
kan de score bijhouden.

Ontdekt als team verschillende 
spelposities en leert samenwerken.

Begrijpt de rol van alle vier de 
spelers aan het begin van elk punt. 

Kan op basis van aanvallen of 
verdedigen de positie tijdens de 
rally aanpassen.

Begrijpt en gebruikt als team de 
basistactieken bij zowel serveren 
als ontvangen. 

Kan posities aanpassen op basis 
van sterke- en zwakke punten van 
zowel het eigen team
als van de tegenstanders.

FASE 10 
 Fairplay - Zelfvertrouwen

Beantwoordt met vertrouwen 
eenvoudige vragen en kan 
antwoorden uitleggen. 
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is en kan ook helpen wanneer 
anderen in het team hulp nodig 
hebben.

Kan zelfstandig oefeningen 
herhalen. 
Bedenkt en ontwikkelt variaties in 
oefeningen en kan het doel van 
deze activiteiten uitleggen.

Heeft persoonlijke record verbeterd 
tijdens meetbare oefeningen.

Kan een activiteit voor de groep 
uitvoeren en deze demonstreren 
als hulp van de coach. 

Kan eigen sterke en zwakke punten 
benoemen en heeft onafhankelijk 
van anderen geoefend om deze 
punten te verbeteren.

FASE 1
 
Tennis skills

Kan tijdens het bewegen ritme en 
timing veranderen:

● klappen 
● gooien
● slaan 
● stuiteren 

Voorbeeld: maak na het vangen van 
de bal combinaties van hoog 
springen/ zacht gooien en 
langzaam buigen/ ver gooien.

Regels - leert dat de bal 1 keer mag 
stuiteren.

Kan zich kleiner en groter maken 
en het lichaam draaien om objecten 
op verschillende hoogtes en 
verschillende kanten van het 
lichaam te ontvangen (met 
linkerhand boven rechterschouder 
vangen enz.)

Kan andere voorwerpen 
controleren tijdens het spelen van 
een rally of tijdens het beoefenen 
van tennis skills:
● overschieten met een 

voetbal
● stuiteren met een basketbal
● een ballon in de lucht 

houden enz

FASE 2
Tennis voetenwerk - Beter bewegen

Kan explosief vanuit de benen op 
verschillende manieren 
achterwaarts bewegen (zijwaarts, 
kruispas, shuffle), dan krachtig 
omhoog komen en in balans* een 
vaardigheid uitoefenen. 

*lichaamszwaartepunt blijft tussen 
het functioneel steunvlak

Regels - leert de namen van de 
lijnen en vakken.

Kan wanneer uit positie gebracht 
(buiten en achter de baan)  weer 
terug in positie komen, d.m.v. 
effectief voetenwerk (kruispas, 
sprint, glijden en afzetten).

Maakt ook juiste slag keuze 
(cross,hoog, diep, slice) om terug 
in positie te komen. 

Deze combinatie van vaardigheden 
lukt 7/10 keer.

Kan versnellend, vertragend of met 
een glij-actie goed bij de bal 
uitkomen.

Kan vervolgens balcontrole laten 
zien over verschillende afstanden, 
richtingen en met verschillende 
snelheden.

Voorbeeld: kan een dropshot halen 
en overal wegspelen.  

FASE 3 
Service en return - Het punt starten

Kan met een volledige 
servicebeweging vanuit 
verschillende posities op de baan 
(vanaf de servicelijn, baseline, hek) 
in het servicevak serveren. 

Kan bij de return vanuit 
verschillende posities starten en 
ontdekt op basis van de snelheid 
en richting van de service wat de 
beste beginopstelling is en past 
zich zo nodig aan (meer naar links 
of rechts, in de baan of achter de 
baseline).

Regels - leert:
● ik serveer pas als mijn 

tegenstander klaar staat
● ik heb een 1ste en een 2de 

service
● waar moet ik staan bij de 

service en return
● wat is een voetfout
● wat is in of uit bij het 

serveren
● puntentelling inclusief 

wisselen van kant
● wat te doen bij een net 

service

Kan de snelheid en de richting van 
de service variëren om zowel een 
1e als een 2e service uit te voeren. 

De bal moet in de juiste 
aangegeven helft van het 
servicevak worden geslagen en na 
de stuit minimaal 5 meter afleggen 
tot de 2de stuit.

Zowel vanaf links als rechts moet 
dit 5/10 keer correct worden 
uitgevoerd. Fout ballen worden 
meegeteld.

Kan bij de return goed inschatten 
wanneer de sterkste slag te spelen 
op basis van de kwaliteit van de 
service. Slaat 7/10 returns in.

Kan met een 1e service de 
tegenstander onder druk zetten.

Is zich bewust van de zwakkere 
return kant. 

Maakt gebruik van een variatie van 
snelheid, richting en rotatie. 

Gebruikt een 2de service om in de 
rally te komen en kan met de 2e 
service plus de daaropvolgende 
slag uit de problemen blijven.

Past return positie aan bij de 2de 
service en kan deze aanpakken. 

FASE 7 

Punt opbouwen - Service, return en 
baselinespel

Ontdekt wat de combinatie van 
hoogte en snelheid van baseline 
slagen doet in relatie tot 
verdedigen, opbouwen en 
aanvallen.

Kan met een combinatie van 
forehands en backhands 7/10 
slagen vanaf achter de baseline de 
tegenstander minimaal 2 passen 
naar achteren laten bewegen vanaf 
hun beginpositie.

Laat patronen zien bij een service 
of een return in combinatie met 
daaropvolgende slag om actief op 
de zwakkere kant van de 
tegenstander aan te vallen. 

Anticipeert goed op een zwakke bal 
(kort, langzaam) en neemt een 
aanvallende positie in.

FASE 5 
Varieer tempo in je 
voordeel

Ontdekt tijdens rally’s vanaf de 
baseline hoe je in verschillende 
tempo’s (dalende lijn, hoogste 
punt, stijgende lijn) naar 
verschillende targets kunt spelen.  

Kan gedurende 30 seconden 
(minimaal 9 slagen) het tempo 
vasthouden in een rally.

Kan tempo in de rally verhogen om 
tot 9 of meer slagen te komen.

Gebruikt zowel forehands als 
backhands en beweegt na iedere 
slag terug naar de baseline. 

Kan op basis van de aankomende 
bal en tactische keuze de lengte 
van de zwaai en lichaamspositie 
veranderen om de vertrekkende bal 
te beïnvloeden.

Gebruikt hierbij meer of minder 
rotatie, vaart, lengte of hoogte. 

FASE 6
 Play the game

Kan het spel, inzet en gedrag van  
zichzelf en de tegenstander 
evalueren en verschillende 
tactieken uitproberen om te 
begrijpen wat voor hen het beste 
werkt. 

Heeft 1e Knltb gerelateerde 
wedstrijd in Groen gespeeld.

Kan een strijdplan maken voor een 
wedstrijd tegen een bekende 
tegenstander. 

Overweegt goed hoe hij het punt 
moet starten en opbouwen. 

Heeft ontdekt en evalueert wat er 
verbeterd kan worden voor een 
volgende wedstrijd.

Begrijpt op basis van de stand en 
wedstrijd momentum wanneer 
aanvallend en verdedigend te 
spelen.

Schrijft na overleg met de trainer 
zelfstandig doelen op en werkt 
eraan om deze gedurende een 
periode van minimaal een maand te 
verbeteren. 

FASE 4 
Bespeel het middenveld - Mid-court 
transition

Ontdekt verschillende manieren om 
een approach te spelen:
● hoge en minder hoge 

raakpunten
● korte en minder korte ballen 

etc. 

Ontdekt verschillende manieren 
van passeren:
● kort cross
● langs de lijn
● indirect
● lob 

(aanvallend/verdedigend)

Houdt hierbij rekening met eigen 
positie en die van de tegenstander. 

Bespreekt met de trainer wat het 
meest succesvol kan zijn.

Regels - leert:
● wat is in of uit tijdens de 

rally
● roept hoorbaar “uit”
● wat een let is

Kan een approach situatie 
afdwingen. 

Herkent deze situatie en loopt op 
naar het net. 

7/10 keer wordt de approach en 
eventueel volley succesvol (in en 
dwingend) uitgevoerd.

Maakt onder druk in 7/10 gevallen 
de juiste keuze bij de passeerslag 
rekening houdend met eigen 
positie en de positie van de 
tegenstander.

LET OP: het gaat hierbij niet om de 
winst van het punt.

Kan naast volleren bij het net ook 
vanaf het middenveld de 
drive-volley toepassen en gericht 
smashen.

Ziet open ruimte in mid-court 
situatie en kan deze benutten 
(zowel in de breedte als in de 
lengte van de baan) door de volley 
te scoren. 

Kan bij de keuze van de 
passeerslag variëren met vaart, 
rotatie en tempo, rekening houdend 
met de positie en fysieke 
mogelijkheden van de 
tegenstander.

FASE 8 
Challenge je tegenstander - Create 
trouble

Kan met zowel de forehand als de 
backhand topspin en hoogte 
variëren om de tegenstander achter 
de baseline te houden/pushen.

Kan in een rally van 2 minuten 
minimaal 10 keer het hoogste punt 
na de stuit achter de baseline 
krijgen met een combinatie van 
forehands en backhands.

Anticipeert goed op de situatie.

Reageert direct wanneer de 
tegenstander onder druk staat of 
uit balans is. 

Gebruikt verschillende niveau 
bepalende factoren (vaart, richting, 
rotatie en tempo) en patronen om 
dit te bereiken.

FASE 9
Ontwikkel dubbelspel

Ontdekt en begrijpt welke 
vaardigheden nodig zijn op iedere 
positie in dubbelspel.

Heeft zijn eerste dubbelspel 
wedstrijd  in Groen gespeeld.  

Kan tactieken in het dubbelspel 
gebruiken en aanpassen op basis 
van de sterke punten van je eigen 
team.

Is zich bewust van de voor- en 
nadelen van de gekozen posities en 
benoemt deze in relatie tot het 
starten en opbouwen van het punt.

Kan dubbelspel tactieken 
gebruiken en aanpassen op basis 
van de zwakke punten van de 
tegenstanders en de ‘flow’ van de 
wedstrijd.

FASE 10 

Fairplay - The battle

Kan eigen inspanningsniveau 
binnen een training en tijdens een 
activiteit evalueren.

Kan dit bespreken met de trainer en 
op basis hiervan prestaties 
accepteren.

Kan prestaties op basis van 
inspanningsniveau los zien van het 
resultaat.

Is zelfstandig bij deelname aan 
wedstrijden:
● inschrijven
● aanmelden
● voorbereiden 

Heeft een ‘after match routine’:
● sociaal met tegenstander
● bedankt organisatie
● persoonlijke verzorging
● vergeet geen spullen

Is zich bewust van goed gedrag en 
kwaliteiten van anderen.

Toont emotionele controle in 
uitdagende situaties. 

Neemt het initiatief binnen een 
groep en helpt anderen om 
gezamenlijke doelen te bereiken.

Durft anderen aan te spreken op 
het gebied van inzet en gedrag. 

Komt voor zichzelf op en stelt 
doelen om zich verder te 
ontwikkelen.
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