
	

NLP voor TENNISLERAREN Vervolg cursus 
 
WAAROM DEZE CURSUS? 
Is jouw nieuwsgierigheid ook gegroeid na de kennismakingscursus?  
Heb je nu de smaak te pakken en wil je meer leren over NLP? 
Omdat NLP je zoveel kan leren over jezelf en over anderen via onze 
communicatie, gaan we door met over te dragen wat wij ook ooit eens 
geleerd hebben J en waarmee we onze doelen steeds verleggen….. 
 
WAT GA JE LEREN? 
Omdat er zoveel meer tools zijn waarmee je bewust wordt van je eigen 
communicatie en die van een ander, gaan we daar in de vervolgcursus mee 
door: NLP technieken die je leert toe te passen in je tennistrainingen: 
- technieken om de fysiologie van de ander te ‘lezen’ (‘kalibreren’ en 
oogbewegingen) 
- ankeren (‘op welke trigger reageert iemand?’ Of ‘hoe kan ik dat creëren?’) 
- letten op je taal (‘chuncken’, het doorvraagmodel en de ‘taal van de 
overeenstemming’) 
- de kunst van het vragen stellen; je krijgt direct toepasbare vraagtechnieken 
aangereikt waarmee je belangrijke informatie naar boven krijgt 
 
HOE WORDT DEZE OPLEIDING GEGEVEN? 
Door een combinatie van theorie en praktijk leggen we de technieken uit en 
ga je er zelf mee aan de slag. We laten je kennis maken met een techniek 
aan de hand van voorbeelden en verhalen, daarna geven we demonstraties 
op de tennisbaan. 
Na de lunch ga je zelf aan de slag met elkaar. Het oefenen gebeurt in een 
veilige setting onder begeleiding van de trainers waarbij je feetforward krijgt. 
De theorie die behandeld wordt, zal te lezen zijn in een naslagwerk wat op de 
cursusdagen zal worden overhandigd. Na afloop op de laatste cursusdag zal 
een certificaat worden uitgereikt. 
 
WANNEER: 
Vrijdag 16 maart 2018 van 9.00–14.15 uur 
Zaterdag 17 maart 2018 van 9.00–14.15 uur 
Zondag 18 maart 2018 van 9.00–14.15 uur (tot 14.45 uur ivm certificaat/drankje 
uitreiking) 
 
WAAR:   
Sportcentrum Leeuwenbergh, Lindelaan 7, Den Haag 
http://www.sportcentrumleeuwenbergh.nl/ 
 
KOSTEN: € 295,- voor VNT leden, anderen € 345,-, vrij van BTW 
Inbegrepen is de lunch op de 3 cursusdagen, drankjes gedurende pauzes, 
baanhuur, lesmateriaal (hand-outs en naslagwerk) en 2 trainers. 
 
 



	

 
 
Voor Wie: 
De opleidingen NLP voor Tennisleraren zijn voor tennisleraren van alle niveaus; met KNLTB 
Tennisleraar A, B en/of C licentie. Voor de vervolgcursus NLP voor Tennisleraren dien je de 
basiscursus NLP voor Tennisleraren met goed gevolg te hebben gevolgd (in bezit te zijn van het 
Sportception deelnamecertificaat). Met succesvolle deelname aan deze cursus zijn tevens 12 
PO punten te verkrijgen bij de KNLTB. 
 
Studiebelasting 
Naast de 5 trainingsuren op de 3 cursusdagen, is het raadzaam het geleerde in je eigen 
tennislessen toe te passen; oefening baart kunst! Als naslagwerk raden we je aan de 
onderwerpen in de syllabus na te lezen. De syllabus wordt uitgereikt op de eerste cursusdag. 
Alles bij elkaar komt dit neer op ca. 7 à 8 uur per week, gedurende de cursus. 
 
Programma 
8.45-9.00 inloop met koffie/thee 
9.00–12.15 uur uitleg NLP technieken 
12.15/30 uur lunch 
13.00 –14.15 uur Demo & Praktijk oefenen op tennisbanen 
 
TRAINERS:  
Tara Dik 
Doctoraal Communicatiewetenschap, Internationaal NLP Trainer (The Society of NLP & ABNLP) 
Oplossingsgerichte coach & docent (Solution Focused Brief Therapy), Time Line Therapy® Trainer 
 

Gerard van Hellemondt 
C-tennisleraar/coach, Eigenaar Dunlop Tennisinstituut TIK http://www.tennisinstituuttik.nl/ 
Internationaal NLP Trainer (ABNLP), Sport Management BSC 
 

Tara en Gerard zijn eigenaren van Sportception, een bedrijf gespecialiseerd in trainingen, 
opleidingen en mental coaching www.sportception.com 
 
Inschrijven:  
Via de website van de VNT www.tennisleraren.nl	of	van	www.sportception.com	
Voor informatie bel naar Sportception, Tara Dik, tel: 06-45482861 
 
WAT is NLP? 
Met NLP, Neuro Linguïstisch Programmeren krijg je praktische technieken aangereikt waarmee 
jouw communicatie effectiever wordt. Je wordt je bewust van je eigen manier van 
communiceren en tegelijkertijd leer je ook te herkennen hoe een ander communiceert 
(geProgrammeerd is). Met  NLP krijg je tools in handen waarmee je leert scherp te kijken en te 
luisteren naar het gedrag (fysiologie) van mensen. Daarbij maken we gebruik van onze 
zintuigen (Neuro); we zien hoe mensen doen, horen wat mensen zeggen en voelen soms aan 
wat iemand bedoelt of wil bereiken met zijn gedrag. Met NLP krijg je les in praktische 
psychologie. 
 



	

 
 
Wat de opleiding VERVOLG “NLP voor Tennisleraren cursus” je brengt 
Met de opleiding ‘NLP voor tennisleraren vervolgcursus’ krijg je meer inzicht in hoe je zelf 
communiceert en overkomt. Tegelijkertijd leer je de communicatiepatronen te herkennen van je 
leerlingen, de groepen die je traint, de bestuursleden/ vrijwilligers en andere mensen in jouw 
leven die belangrijk voor je zijn. Met deze kennis kun je met je communicatie boodschap 
afstemmen op je ontvanger, zodat je samen sneller je doelen gaat behalen. 


