
Tennis @ Home. 

 

Sommige kinderen zitten nu de komende weken helaas thuis. Om ze toch in beweging te houden en 

ze kennis te laten maken met verschillende bewegingen heb ik Tennis @ Home ontwikkeld. In dit 

document vind u oefeningen die de bal vaardigheid van uw kind kunnen vergroten. 

 

Heel veel plezier en succes.  

 

Groetjes, 

 

Tom Linssen 

Buurtsportcoach Tennis | Sport Utrecht 

bsc_pvdv@sportutrecht.nl 
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Oog-hand coördinatie oefeningen 

Balanceer de ballen. 
 

Doel 

De speler kan de bal in balans houden op het racketblad. 

+ laat het kind lopen door de ruimte 

- laat het kind balanceren met een ballon 

 

Doelgroep 

Groep 1/tm 6 

 

Organisatie 

Het kind heeft een racket en een bal. 

Indien u geen tennisracket heeft, kunt u de bal ook laten balanceren op een pannendeksel of plastic 

bord. 

Voor deze opdracht gebruikt u in totaal 3 tennisballen. 

 

Opdracht 

Leg 1 bal op het racket en tel hardop tot 5. Leg er een tweede bal bij en tel weer hardop tot 5. Leg als 

laatste een derde bal erbij en tel weer tot 5. Lukt het om alle ballen op het racket te balanceren?! 

Tips 

Valt de bal snel van het  racket af? 

Laat de kinderen de bal eerst vastklemmen op het racket met de andere hand. 

Is 3 ballen te lastig? 

Laat het bij 1 bal en laat ze deze vastklemmen met de andere hand en laat ze een rondje lopen. 

Gaat de oefening goed? 

• Laat de kinderen een rondje lopen na elke nieuwe bal.  

• Laat ze een rondje om hun as draaien.  

• Laat ze door de knieën zakken en weer omhoog komen. 

Zijn ze uitgekeken op het 5  seconden balanceren met de bal? 

• Doe varianten als: wie kan de bal het langst op het racket houden?  

• Laat een ander kind ‘afleiden 

 

 

 

 

 

 



Oog-hand coördinatie oefeningen 
Racket balanceren 

 
Doel: 

De speler kan het racket laten balanceren op zijn/haar hand 

 

Doelgroep 

Groep 4-6 

 

Organisatie: 

Ieder kind heeft een tennisracket en een afgebakende ruimte. Indien u geen racket heeft kunt u ook 

een houten stok of iets dergelijks gebruiken. 

 

Opdracht 

Het kind staat in een afgebakend gebied - waar geen andere kinderen in mogen komen vanwege de 

veiligheid - en probeert het racket rechtop staande te balanceren op de platte hand. Dit moet zo lang 

mogelijk worden volgehouden totdat het racket valt. 

 

Tips 

Valt het racket meteen om? 

Laat het kind het racket vasthouden met 1 vinger van de andere hand. 

 

Gaat de oefening goed? 

* Balanceer het racket op 1 vinger 

* Laat ze rondlopen in een vrije ruimte 

Zijn ze uitgekeken op het balanceren met het racket? 

Probeer met andere voorwerpen te balanceren. Zoals een pion of een bal op een platte hand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oog-hand coördinatie oefeningen 

Hoepel draaien 

 

Doel 

De speler kan springen 

 

Doelgroep 

Groep 3 t/m 6 

 

Organisatie 

Het kind heeft een hoepel en beweegt in een vrije ruimte. 

Opdracht 

Het kind pakt de hoepel, zet deze rechtop en draait de hoepel rond. Zodra de hoepel lager bij de 

grond is probeert het kind in de hoepel te springen, zonder deze te raken. 

 

Tips 

Lukt het niet om in e hoepel te springen terwijl deze nog draait? 

Op het moment dat de hoepel stil lgt, springt het kind er zo snel mogelijk in. 

 

Gaat de oefening goed? 

Probeer zo vroeg mogelijk te springen, ook als de hoepel nog hoog draait. 

 

Zijn de kinderen toe aan meer uitdaging? 

Pak er een hoepel bij. Laat beide hoepels draaien en spring in beide hoepels voordat ze stil liggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oog-hand coördinatie oefeningen 

Ballen vangen 

 

Doel 

De speler vangt de bal na 1 stuit. 

 

Doelgroep 

Groep 1 t/m 6 

 

Organisatie 

Een van de kinderen heeft 2 tennisballen in zijn hand. Tegenover het kind met de tennisballen, staat 

een ander kind. 

 

Opdracht 

Het kind met de tennisballen in zijn/haar hand telt tot 3 en laat dan 1 van de 2 ballen los. Het andere 

kind probeert de bal na 1x stuit te vangen. Is de bal gevangen, wisselen de kinderen van rol. 

 

Tips 

Worden er weinig ballen gevangen? 

Laat de bal 2x stuiteren en daarna vangen 

 

Worden alle ballen makkelijk gevangen? 

* Laat het kind met de ballen met zijn armen wijd uit elkaar staan. 

* De bal mag niet meer stuiteren voordat deze gevangen wordt. 

* De ballen mogen maar met 1 hand gevangen worden. 

 

Zijn de kinderen toe aan meer uitdaging? 

Maak er een luister spel van. Vang=los laten. Los=vangen. 

Wanneer je Los roept en de bal los laat. Moet het kind de bal vangen en andersom. Wanneer je Vang 

roept en de bal los laat, moet het kind de bal niet vangen. 

 

 

 

 

 

 

 



Oog-hand coordinatie oefeningen 

Pannenkoek bakken 

 

Doel 

De speler kan de bal opgooien en vangen op het racket 

 

Doelgroep 

Groep 1 t/m 6 

 

Organisatie 

Ieder kind heeft een racket en stapeltje papiertjes. Eventueel kunt u ook een bal gebruiken. 

 

Opdracht 

Het kind legt de ‘pannenkoek’ (papiertjes of tennisbal) op het racket. Gooit de pannenkoek omhoog 

en vangt hem weer op het racket. Het leukste zou zijn als de pannenkoek ‘geflipt ‘ kan worden dus in 

de lucht gedraaid kan worden. De kinderen proberen dit 5x te laten slagen. 

 

Tips 

Wordt de pannenkoek nauwelijks tot niet gevangen? 

Gooi de pannenkoek minder hoog in de lucht. 

 

Worden alle pannenkoeken gevangen? 

* Houdt het racket met 1 hand vast. 

*Gooi de pannenkoek hoger. 

* Gooi de pannenkoek omhoog, draai een rondje en vang. 

* Doe hetzelfde met een tennisbal. 

 

Zijn de kinderen toe aan meer uitdaging? 

Probeer eens over te gooien met de pannenkoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Oog-hand coördinatie oefeningen 
Trucs met een bal 
 

Doel 

De speler kan gooien en vangen 

 

Doelgroep 

Groep 3 t/m 6 

 

Organisatie 

Het kind heeft een vrije ruimte en een bal. 

 

Opdracht 

Het kind gooit de bal 5 keer omhoog en vangt de bal weer op. Elke beurt bestaat uit 5 worpen 

waarbij de bal iedere keer omhoog wordt gegooid. Het vangen is in iedere beurt anders. • Eerste 

beurt: vang de bal in 2 handen. • Tweede beurt: vang de bal in 1 hand. • Derde beurt: vang de bal in 

de andere hand. • Vierde beurt: vang de bal met 2 handen boven het hoofd. • Vijfde beurt: vang de 

bal boven op de vuist. 

 

Tips 

De bal wordt niet gevangen? 

*Gooi de bal minder hoog 

* Gebruik een ballon 

 

Wordt de bal gemakkelijk gevangen op alle manieren 

*Gooi de bal hoger 

*Probeer het met een andere bal 

*Laat het kind in een ruimte staan waar het niet uit mag. 

 

Zijn de kinderen toe aan meer uitdaging? 

*Ga op 1 been staan en voer dan de oefening uit. 

*Werk met 2 ballen tegelijk. 

 

 

 

 

 

 



Oog-hand coördinatie oefeningen 
Effectbal 

 
Doel 

De speler kan effect geven aan de bal. 

Doelgroep 

Groep 3 t/m 6. 

Organisatie 

Het kind zit op de grond met een bal 

 

Opdracht 

Het kind gaat op de knieën op de grond zitten en legt de bal voor zich neer. Het drukt met 2 vingers 

bovenop de (tafel)tennisbal. Laat de vingers naar beneden glippen, zodat de bal vooruit schiet, zorg 

dat de bal weer terug komt rollen door het effect. Probeer deze oefening 5 keer uit. De bal moet in 

de buurt blijven. 

 

Tips 

De bal rolt niet terug? 

Ga dichtbij een muur zitten, als de bal weg rolt komt deze tegen de muur 

 

Het wegschieten lukt niet. 

Duw de bal rustig vooruit. Zo leer je hoe je moet drukken op de bal. 

 

Lukt het meerdere keren achter elkaar om de bal weg te schieten? 

Probeer het met de andere hand. 

 

Zijn de kinderen toe aan meer uitdaging? 

Meer hoever de bal terug rolt. Hoe verder deze rolt, hoe meer effect er gegeven is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oog-hand coördinatie oefeningen 

Balletje draaien 

 

Doel 

De speler kan de bal in balans houden op het racketblad. 

 

Doelgroep  

Groep 1 t/m 6 

 

Organisatie 

Het kind heeft een racket en een bal en heeft een vrije ruimte om zich heen. 

 

Opdracht 

Het kind gaat in de afgebakende ruimte staan. Één van de ballen mag gepakt worden en wordt op 

het racketblad gelegd. Vervolgens wordt geprobeerd de bal rond de rand van het racketblad te 

bewegen. Zowel rechtsom als linksom, zonder dat de bal van het racket valt. Vervolgens kan 

hetzelfde geoefend worden met andere balsoorten. 

 

Tips 

De bal rolt snel van het blad af. 

*Draai rustiger 

*Gebruik een ‘draaischijf’ met een hogere rand (frisbee) 

 

Rolt de bal gemakkelijk een paar rondjes zonder te vallen? 

*Probeer het racket sneller rond te draaien. 

*Het racket mag maar met 1 hand vastgehouden worden. 

 

Zijn de kinderen toe aan meer uitdaging? 

*Doe er een leuke truc bij. 

*Draai met je ogen dicht. 

*Loop rondjes terwijl de bal draait op het racket. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Racket oefeningen 

Wegslaan van de bal 
 

Doel 

De speler kan de bal in balans houden op het racketblad. 

 

Doelgroep 

Groep 1 t/m 6 

 

Organisatie 

Het kind heeft een racket en de bal balanceert bovenop een flesje. De afstand tot de muur is 3meter. 

Met het racket wordt de bal van het flesje geslagen, richting de muur. 

 

Opdracht 

Het kind staat naast het flesje. Het racket rustig van achter naar voren bewogen om zo gecontroleerd 

de bal van het flesje af te slaan, richting de mat. In totaal worden 5 pogingen gedaan om het matje te 

raken. 

 

Tips. 

De bal wordt niet goed geraakt. 

*Gebruik een grotere bal 

*Maak de afstand tot het matje kleiner 

 

Wordt het doel 4 van de 5 x geraakt. 

*Probeer de bal meer vaart mee te geven. 

*Maak de afstand groter. 

 

Zijn de kinderen toe aan meer uitdaging? 

*Probeer het met verschillende ballen op verschillende afstanden tegen een mikdoel. 

*Probeer eens schuin tegenover het mikdoel te beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 



Racket oefeningen 

Slaan van aanrollende bal 
 

Doel 

De speler kan de bal wegslaan die aan komt rollen. 

 

Doelgroep  

Groep 1 t/m 6 

 

Organisatie. 

De kinderen staan op 3 meter van elkaar. Er is 1 roller en 1 speler die slaat. 

 

Opdracht. 

De roller rolt de bal rustig naar de overkant. Het andere kind slaat de bal over de grond terug, tussen 

de pylonen door. Na 5 pogingen wordt gewisseld van functie. 

 

Tips: 

De bal wordt vaak gemist of schuin teruggeslagen. 

*Eerst de bal stoppen met het racket, dan terugslaan. 

*Gebruik een grotere bal 

*Laat de bal zachter rollen 

 

Wordt de bal goed teruggeslagen? 

*Verklein de afstand tussen de pionnen 

*Vergroot de afstand tussen de spelers 

*Laat de bal met meer vaart teruggespeeld worden. 

 

Zijn de kinderen toe aan meer uitdaging? 

*Laat ze de bal met verschillende kanten van het lichaam terugslaan (forehand-backhand). 

*Laat de roller de bal als een keeper tegenhouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Racket oefeningen 

Kaatsbal 

 

Doel 

De speler kan de bal inschatten en terug kaatsen. 

 

Doelgroep 

Groep 1 t/m 6 

 

Organisatie 

De kinderen werken in 2-tallen en gaan op 2 meter van elkaar staan. 1 Speler heeft een racket, de 

ander heeft de bal. 

 

Opdracht 

De werper gooit de bal met een kleine boog op het racket van de andere speler. De kaatser kaatst de 

bal terug naar de handen van de werper. De werper vangt de bal weer. 

 

Tips 

Het is voor beide spelers te moeilijk 

Beide spelers gaan op hun knieen dichtbij elkaar zitten 

 

Bal wordt te hard gekaatst 

De kaatser laat de bal alleen kaatsen en doet verder niks met het blad. (slaan) 

Lukken de opdrachten? 

*Kaats de bal met een grotere boog 

*Kaats harder 

*Laat de bal moeilijker aangegooid worden. 

 

Zijn de kinderen toe aan meer uitdaging? 

Geef beide kinderen een racket en laat ze overkaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Racket oefening 

Vangbal 
 

Doel 

De speler kan de bal vangen (in een pion of emmer) 

 

Doelgroep 

Groep 1 t/m 6 

 

Organisatie 

De kinderen staan op zo’n 2 meter afstand van elkaar. Het ene kind werpt de ballen en de ander 

staat met een pylon klaar om ze te vangen. 

 

Opdracht 

De kinderen staan op zo’n 2 meter afstand van elkaar. De werper pakt 1 van de ballen en gooit deze 

in een boogje naar de vanger. De vanger probeert de bal te vangen in zijn pylon. In totaal worden er 

5 ballen gegooid. Als deze allemaal gegooid zijn, wordt geteld hoeveel ballen gevangen zijn en 

vervolgens wordt er van functie gewisseld. 

 

Tips 

Heb je geen pion? 

*Gebruik de handen om mee te vangen 

*Gebruik een emmer 

*Gebruik het tshirt om mee te vangen 

 

Wordt de bal nauwelijks gevangen? 

*Verklein de afstand 

*Laat vangen na meerdere stuiten 

*Gebruik een groter vangdoel (emmer) 

 

Gaat het vangen goed? 

*Maak afstand groter 

*Vangen zonder stuit 

 

Zijn de kinderen toe aan meer uitdaging? 

Laat de werper de bal slaan met het racket. 

 

 

 

 



 

Racket oefeningen 

Ballonnen hooghouden 
 

Doel 

De speler kan de ballon hooghouden 

 

Doelgroep 

Groep 1 t/m 6 

 

Organisatie 

Ieder kind heeft een racket en ballon 

 

Opdracht. 

De kinderen staan in een afgebakende ruimte en proberen een ballon met zachte tikjes zo lang 

mogelijk hoog te houden. Dit kan bijvoorbeeld 1 minuut gedaan worden. De kinderen tellen hoeveel 

keer ze in 1 minuut de bal kunnen optikken. 

 

Tips 

De kinderen blijven niet op hun plek staan 

*Vergroot de ruimte 

*Probeer zachter te tikken 

 

De ballon raakt vrij snel de grond 

Blaas de ballon verder op, zodat deze lichter wordt. 

 

Is het lastig om de ballon in de lucht te houden? 

Laat 2 kinderen samen de ballon in de lucht houden (evt met handen). 

 

Is de opdracht te makkelijk? 

*Laat ze de bal optikken met verschillende lichaamsdelen 

*Houd 2 ballonnen tegelijk in de lucht. 

*Tik de ballon op, draai een rondje en tik er vervolgens weer op. 

 

Zijn de kinderen toe aan meer uitdaging? 

*Voeg meer ballonnen toe 

*Gebruik een racket. 


