
 
TECHNISCH BELEID  
 
Optimale verbinding binnen eigen motieven en mogelijkheden  
Naar aanleiding van gevoerde gesprekken met belanghebbenden in de club, op basis van de historie 
en  door middel van een analyse naar mogelijkheden zijn er kernwaarden voor Beekhuizen opgesteld 
die de pijlers vormen voor het technische beleid.  
 

 
Kernwaarde Vertaling  
Ruimte voor motieven en 
ontplooiingsmogelijkheden 
van ieder lid 

 

• Zo breed mogelijke verdeling van competitieteams in 
verschillende competitieverbanden en wedstrijdklassen. Deze 
teams zoveel mogelijk bij elkaar aan laten sluiten.  

• De trainingen op maat aanbieden: voor elk wat wils. 
Trainingsgroepen naast capaciteiten ook op motieven indelen 
zodat trainingen steeds meer op maat worden gegeven.  

• Grote diversiteit in toernooien en activiteiten aanbieden 
Ruimte voor prestatiegericht 
tennis 
 

• Integreren van technische-, tactische-, mentale- en fysieke 
aspecten in de training of deze er aan koppelen 

• Gespeelde wedstrijden functie laten hebben in de training 
(analyse- uitvoering- en evaluatie cycli) 

• Maatwerk leveren: kijken wat  de behoefte en de mogelijkheden 
van iedere wedstrijdspeler zijn.  

• Talentvolle 9-16 jarigen het volledige pakket volgens de prestatie - 
ontwikkel driehoek aanbieden 

• Stimuleren en service verlenen door extra, op maat gegeven 
trainingen en assistentie bij individueel  wedstrijdprogramma. 
(voorwaarde: commitment aan de club) 

Respectvolle omgang met de 
omgeving 

• Prettige omgang met leden, met de tegenstander, het publiek, 
de trainer, de groundsmen, de natuurlijke omgeving, het  
materiaal en de  banen. 

•  Duurzaamheid voorstaan: in contacten, maar ook in zorg voor 
het terrein, samenwerking, in de buurt en met andere clubs 

• Correct gedrag van spelers, ouders, trainers, bestuur, commissies, 
Als hierin niet wordt voldaan, wordt hierin corrigerend opgetreden 
of constructief over gesproken.  

Veel aandacht voor binding 
binnen de club  

•  Een sfeer creëren waarbij iedereen bereid is iets voor de club te 
doen, hiervoor maatregelen treffen en  expliciet waarderen.  

• Merkbaar interesse in andere competitieteams stimuleren (met 
name in communicatie: op papier en mondeling. Sfeer van 
betrokkenheid creëren.)   

• Deelname aan voor iedereen aantrekkelijke activiteiten in de club 
stimuleren of deze laten initiëren.  

• Deelname aan de clubkampioenschappen min of meer verplicht 
maken  

• De communicatie inrichten op het creëren van binding.  
• Ambassadeurs voor de club vragen 
• Een gezellig clubhuis, goede horeca, vriendelijk, flexibel personeel  

en veel activiteiten. Ook tijdens en aan het eind van de 
competitie. Faciliteiten voor verschillende doelgroepen, zoals chill- 
en lounge plekken. Clubhuis als pleisterplaats Via onder andere 
goede muziek en gezelligheid. .  



 
Gedrevenheid op de baan en 
relativerend vermogen 
daarbuiten 

• Zelfverantwoordelijkheid van spelers is een vereiste: voorbeeld rol 
hebben, genoeg trainingsuren maken, op tijd komen, preventieve 
en eventueel curatieve maatregelen nemen rond  blessures, 
meedenken in oplossingen bij eigen verhinderingen tijdens 
competitiedagen  

• Op de baan er vol voor gaan en daarna ook zaken in juiste 
perspectief kunnen zien 

• Geld moet niet de drijfveer zijn om in het eerste team van 
Beekhuizen te spelen:maar daar staan wel inspanningen en 
commitment tegenover:  aanwezigheid op trainingen, fit op de 
wedstrijddag, dragen sponsortraining en verplichte bijdrage aan 
mentortraining, bereidheid om jeugd te stimuleren en te 
begeleiden.  

• Respectvol omgaan met tegenstander en(eigen)  materieel. 
Zowel tijdens de wedstrijd als daarna.  

 


