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Colofon

Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van de afdeling
Breedtetennis.
De nieuwsbrief wordt verspreid
onder alle KNLTB erkende 
verenigingen en alle mede-
werkers van de KNLTB.

Telefoon 033 454 26 00
Telefax 033 454 26 45
E-mail whoZnext@knltb.nl

Jaargang 2, nr. 1, dec. 2006

Wilt u de volgende nieuws-
brief digitaal ontvangen, mail
dan uw naam, e-mail adres en
de naam van uw tennisvereni-
ging of verenigingsnummer
naar whoZnext@knltb.nl.

Koninklijke Nederlandse Lawn
Tennis Bond

Postbus 1617
3800 BP  Amersfoort

Displayweg 4
3821 BT  Amersfoort

www.knltb.nl
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Inleiding
De KNLTB stuurt voor het derde achtereen-
volgende jaar de whoZnext nieuwsbrief naar
alle verenigingen. Hiermee willen we u op de
hoogte houden van alle ontwikkelingen en
mogelijkheden rondom whoZnext (jongeren-
participatie).

Wat is whoZnext?
WhoZnext is een landelijke campagne die jon-
geren stimuleert actief te worden als vrijwilliger
binnen de vereniging. Met whoZnext worden
jongeren tussen de 14 en 21 jaar gemotiveerd
om ook naast de baan actief te zijn.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie ontvangen over
whoZnext, neem dan contact op met de coör-
dinator Verenigingen binnen uw regio. U kunt
ook surfen naar knltb.nl/whoZnext.

Marco van Holten, regiokantoor Midden 
telefoon: 0318 54 40 70 

Huub Coopmans, regiokantoor Zuid
telefoon: 073 687 10 90

Mirjam Bodenstaff, regiokantoor Noordwest
telefoon: 023 543 49 20

Saskia Adema, regiokantoor Noordoost
telefoon: 0522 46 67 77

René Biemans, regiokantoor Zuidwest
telefoon: 078 625 52 00 

NieuwsbriefNieuwsbrief

Teamleden van whoZnextteam LTVL
aan het woord: De zusjes Michette en
Michelle Pereboom, respectievelijk 18
en 17 jaar, van LTVL Lelystad wonnen
tijdens CU@Davis Cup in februari
2006 de KNLTB bonus van 750 Euro.
We hielden een kort interview met de
twee dames.

1. Wat is er nu zo leuk aan whoZnext op jullie club?
We hebben een erg leuke groep en daarom kost ons het helemaal
geen extra energie om activiteiten te organiseren. Ook raken we
door whoZnext bij veel dingen betrokken, dus dat is goed voor de
jongeren. Daarnaast is het gezellig.

2. Jullie hebben de KNLTB BONUS gewonnen tijdens
CU@the Davis Cup. Is de 750 euro al besteed aan leuke
activiteiten?
Een deel van het geld hebben we besteed aan de organisatie van
een koekenpannentoernooi. Kinderen gebruikten hierbij koeken-
pannen als tennisrackets en daarna mocht ieder-
een pannenkoeken bakken! Verder wilden we een
disco houden van het geld, maar dat ging uitein-
delijk niet door. Wel gaan we deze winter met de
hele club schaatsen. Het is nog niet bekend waar
en wanneer, maar we zijn druk bezig met de
organisatie!

3. Twee zussen in een whoZnextteam. Gaat
dat goed of is het ook erg lastig met z’n
tweeën in hetzelfde team?
Dat gaat heel goed. Tja, af en toe kibbelen we
wel samen, maar je weet hoe dat gaat met zus-
jes, even kibbelen en daarna is het weer goed.

4. Wat willen jullie nog graag zeggen of
vragen over whoZnext?
Blijf whoZnext zo veel mogelijk promoten, we 
vinden het super leuk! We willen nog veel meer
whoZnextteams in de buurt hebben. Verder heb-
ben we geen vragen, alles is duidelijk.

Tijdens de Ordina Open heeft de afdeling Breedtetennis naast de landelijke actie ‘In
gesprek met …’ (voor clubbestuurders), in 2006 voor het eerst de actie ‘In gesprek
met …’ whoZnextteams georganiseerd. Afgelopen juni spraken Ellen de Roos, Mark
Vorsteveld en Nicole Paternotte met maar liefst twintig whoZnextteams over het rei-
len en zeilen van de teams. Ze peilden de
behoefte aan nieuwe producten en midde-
len en informeerden naar de activiteiten en
werkwijzes van de teams. Vanwege het
grote succes van de actie zijn wij in 2007
weer van de partij tijdens de Ordina Open.

Eerste ‘In gesprek met …’ 
whoZnextteams groot succes

In the 'Zpotlight' LTVL

Hoe start ik een whoZnextteam
binnen mijn vereniging?
Indien het bestuur zijn goedkeuring heeft gegeven en er voldoende
jongeren binnen de club zijn, dan zijn de ingrediënten al aanwezig
voor het opzetten van een whoZnextteam.

1. Formeer een vast team van minimaal vijf tot acht jongeren tussen
de 14 en 21 jaar. Deze jongeren vormen de ‘harde kern’ van het
whoZnextteam, maar bij de daadwerkelijke uitvoering van de
activiteiten kunnen ook andere jongeren meehelpen.

2. Benoem een coach van het whoZnextteam. Dit kan iemand uit
het bestuur, de jeugdcommissie of de tennistrainer zijn. De coach
is minimaal 22 jaar of ouder.

3. Neem contact op met uw regiokantoor of met het bondsbureau
en meld uw club aan voor de whoZnextcampagne.

4. Plan met de KNLTB een datum voor de ‘startactie’ van het
whoZnextteam. Tijdens deze startactie maakt het team onder
begeleiding plannen die het in een later stadium presenteert aan
het bestuur. Daarnaast ontvangen de teamleden een startmap,
banner voor op de club (zie afbeelding), poloshirts en niet te ver-
geten een startsubsidie van € 450,- .

5. Start met de uitvoering van de whoZnext activiteiten en plannen.
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Ook in the Zpotlight: Evert Jan Hulshof. Evert Jan is
sinds 1998 Algemeen directeur van de KNLTB. Nicole
Paternotte stelt hem zeven vragen.

1. Wat vindt u van de campagne whoZnext?
We beginnen het interview meteen enthousiast. Evert Jan
Hulshof vindt de whoZnext campagne een goed initiatief
en zeer dynamisch. Op het gebied van jongeren gebeurt er
te weinig, dus we kunnen nog meer aandacht hieraan
besteden.

2. Hoeveel clubs hebben momenteel een
whoZnextteam?
Evert Jan: “Ik schat ongeveer 75 verenigingen”. Nicole
vervolgt: “Dat is exact goed”. U heeft zich u vast goed
voorbereid op het interview. Wat Evert Jan betreft mag dit
aantal in 2007 over de honderd teams zijn.

3. Hoe kijkt u tegen de doelgroep 14-21 jaar aan?
En stel, u behoort tot die leeftijdscategorie, zou u
dan een whoZnextteam starten?
De doelgroep 14-21 jaar is een belangrijke doelgroep. Het
is ons toekomstig kader en deze doelgroep moeten we
dus goed kunnen bereiken en vasthouden. Zelf was ik op
deze leeftijd erg actief op prestatief niveau. Doordat je
veel traint op de club met een vaste groep jongeren vorm
je ook eigenlijk al dat whoZnextgevoel. Het was naast de
training altijd erg gezellig. We organiseerden ook activitei-
ten maar dan vaak met volwassenen. Het was extra leuk
geweest als we dat met leeftijdsgenoten hadden kunnen
doen. WhoZnext stimuleert dit zeker.

4. Welke meerwaarde heeft whoZnext voor 
tennissend Nederland?
De meerwaarde van whoZnext is absoluut de “dynamiek”
die whoZnext uitstraalt binnen tennissend Nederland. De
club is enthousiast en daarmee boek je enorm veel winst.

5. De campagne whoZnext groeit explosief, maar
de projectperiode loopt tot en met 2008. Hoe ziet
u KNLTB jongerenparticipatie (whoZnext) na deze
periode binnen de tennisbond?
Jongerenparticipatie is erg belangrijk. Op basis van de gege-
vens en ontwikkelingen van de afgelopen jaren is het zinvol
om de campagne whoZnext structureel te maken. In 2007 is
het dus van belang dat we goed formuleren welke visie de
KNLTB wil ontwikkelen voor jongerenparticipatie na 2008.

6. Wat wilt u bereiken voor jongeren binnen 
de KNLTB?
Dat zowel de jongeren van whoZnextteams als alle andere
jongeren tussen de 14 en 21 jaar zich thuis voelen op de
club. Met natuurlijk tennis als middelpunt in de sociale
omgang.

7. Omdat we rond de jaarwisseling zitten komt
natuurlijk de vraag: “Heeft u nog goede voorne-
mens voor de KNLTB voor 2007?”
Goede communicatie. Daarmee bedoel ik dat we nog
meer naar buiten moeten treden en de uitgebreide KNLTB
dienstverlening helder moeten communiceren.

In the ‘Zpotlight’: Evert Jan Hulshof
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In 2006 zijn er 40 nieuwe
whoZnextteams gestart. 
Totaal zijn er nu 75
tennisteams in Nederland.

Evert Jan tijdens de Ordina
Open met whoZnexters

Nieuwsbrief Nieuwsbrief

De whoZnext ‘wist u datjes’! 

Wist u dat?
• Het 50ste whoZnext team een taart van de KNLTB heeft

ontvangen uit handen van Mark Vorsteveld en de burge-
meester van Tynaarlo tijdens de starttraining?

• Er meer dan honderd whoZnexters aanwezig waren tij-
dens CU@the Davis Cup in februari in Amsterdam?

• Het team van LTVL (Lelystad) de KNLTB Bonus heeft 
gewonnen van € 750?

• De landelijke Coca Cola bonus van € 500 is gewonnen
door Thos Grave?

• De coachbijeenkomst gepland staat in maart 2007 op
het bondsbureau in Amersfoort?

• De gemiddelde leeftijd van een whoZnexter 17 jaar is?
• De speelsterkte van een whoZnexter 6 of 7 is?
• Dat 96% van de verenigingen met een whoZnextteam

ook een jeugdcommissie heeft?
• De associatie met whoZnext onder jongeren vooral

gezelligheid en FUN is?
• We nu vanuit de KNLTB ook op hyves zitten met al 

113 whoZnextvrienden? 
(Kijk maar op bondsbureau.hyves.nl.)
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Het team van Thos Grave ging er in 2006 met een bonus
van € 500,- van door. Wat organiseren zij? Wie zijn zij?
De whoZnexters van Thos Grave noemen zich Whosthos.
Joris (15), Bas (16), Merel (20), Lotte (18), Bastiaan (17)
en Pim (18) vormen het team. De coach is Sem. Ze zijn
net een jaar bezig. In 2006 organiseerden ze drie activitei-
ten. Aan het whosthos-toernooi deden 49 jeugdleden
mee. Tijdens dit toernooi kon de jeugd bungeetennissen,
twisteren en minitennissen. Ook was er een quiz en werd
gebruik gemaakt van het altijd leuke ballenkanon. Door
dit whosthos-toernooi wist de club meteen wat de
whoZnexters te bieden hebben.

Het team organiseerde in 2006 ook een tennisclinic. Maar
liefst 60 kinderen van het Merletcollege in Grave namen
deel aan de clinic. Het oliebollentoernooi is net georgani-
seerd. 75 leden deden hieraan mee. Whosthos bruist! De
JC (jeugdcommissie) en het bestuur waarderen het zeer
dat jeugdleden een stapje extra willen zetten voor de club
en de jeugd. “Het team ervaart bij de organisatie van acti-
viteiten geen problemen. Maar het lukt bijna nooit om
met zijn allen tegelijkertijd te vergaderen. Daarom is het

vaak werken op het laatst en onder tijdsdruk maar toch
altijd op tijd klaar”, schrijft het team in hun jaarverslag
2006. Volgend jaar wordt dit anders aangepakt en zal er
meer in groepjes gewerkt gaan worden.

Dat whoZnext inmiddels een vast onderdeel binnen de
club is geworden blijkt wel ook uit het organigram van de
club. Het team breidt zich ook nog uit. Inmiddels zijn er
twee leden bijgekomen. Mogelijk wil er nog eentje bij
komen.

In the 'Zpotlight' Whosthos
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