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Nederland en veel andere Europese landen hebben de Amerikaanse tennislerarenopleidingen vaak bekritiseerd. Deze opleidingen worden verzorgd door de USPTA
en/of de PTR en bestaat uit een thuisstudie en een weekend op de tennisbaan met
een zogenaamde ‘tester’ en je bent klaar. Dat klinkt eenvoudig. Maar is dat werkelijk
zo? Want hoe zit dat met vervolgopleidingen, cursussen of workshops in de Verenigde
Staten? Lees verder en leer. Door: Hans Römer | hans@tennisjournaal.nl

Florida Line Calls #4
Amerika of Nederland, wie
heeft de betere tennisleraar?
Tennis en het bijhouden van kennis
Wat de United States Professional Tennis Association (USPTA) en de
Professional Tennis Registry (PTR) gemeen hebben, is dat wie eenmaal
lid is na een paar weken al het examen mag afleggen. In tegenstelling
tot de KNLTB, waar in zes maanden tijd alle cursisten voor een
A-diploma op gaan, worden in de VS de toekomstige leraren tijdens de
‘certification workshops’ met drie verschillende graderingen beoordeeld.
Wie gemiddeld hoger scoort dan 90% op alle onderdelen van de USPTA
test, is officieel een USPTA P1 Tennis Professional. Mis je wat vragen en
zijn de examenlessen kwalitatief wat minder, dan krijg je een P2. Als
je met de hakken over de sloot aan de minimumeisen voldoet, krijg je
alsnog een P3. De PTR vervangt die cijfers door respectievelijk een P
(professional), I (Instructor) en een A (Associate Instructor).
De discussie die momenteel iedereen hier bezighoudt is: of, en
wanneer, deze twee bonden nu eindelijk eens gaan fuseren. In principe
proberen ze allebei een zo groot mogelijk ledental te werven en te
behouden. Met over 15.000 leden claimt de USPTA trots dat zij de
grootste en oudste (1927) tennis teaching organization is. De PTR, met
14.500 leden, beweert in zijn marketingcampagne de largest global
organization te zijn. De PTR telt inderdaad veel leden in het buitenland,
en dat is duidelijk merkbaar tijdens het PTR International Tennis
Symposium in Hilton Head, South Carolina, waar elk jaar ongeveer
duizend leraren neerstrijken. Met de traditionele vlaggenparade bij
de opening van het symposium creëren ze meteen een gezellige
Olympische sfeer. Maar wat betreft die fusie: veel insiders denken dat

het een prestigekwestie is tussen twee Zuid-Afrikanen die het nooit
goed met elkaar hebben kunnen vinden: Tim Heckler (CEO USPTA) en
Dennis Van Der Meer (Oprichter PTR).
Die symposia en conferenties worden doorgaans goed bezocht. Hier
volgen de zogeheten ‘Grand Slams’ van de tennisconferenties op een rij.
PTR International Tennis Symposium
Zoals eerder aangegeven gaat het hier om een jaarlijkse bijeenkomst
op het hoofdkwartier van de PTR, vlak naast de Van Der Meer Tennis
Academy. Je betaalt een eenmalig bedrag van ongeveer $300 en kunt
dan alle lezingen bijwonen. Deelname aan het $10.000 toernooi is ook
mogelijk, en wie aanvullende cursussen wenst te volgen (rolstoeltennis,
tennismanagement, sportpsychologie, etc.), betaalt iets meer. Ongeveer
duizend tennisleraren nemen deel, en dat maakt het symposium
zeer geschikt voor networking. Wat het uitermate leuk maakt, zijn
de verschillende feestjes en award dinners, waar menig trainer in het
zonnetje wordt gezet. In Amerika strooien ze graag met prijzen.
USPTA World Conference
De USPTA pakt het anders aan. Omdat er 15.000 leden lesgeven in
alle mogelijke staten, werd jaren geleden besloten de jaarlijkse World
Conference te organiseren in september, aan verschillende kusten –
zelfs Arizona wordt in deze context West Coast genoemd. Dit najaar
zullen weer talloze tennisleraren neerstrijken in La Quinta, Californië:
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Vlaggen tijdens International Flag Ceremony op de PTR International Tennis Symposium Credit: Courtesy of Professional Tennis Registry

een prachtig woestijnresort met tennis- en golfbanen, restaurants en
vergaderzalen. In 2009 werd het gehouden in Marco Island, Florida,
en in 2011 wordt het waarschijnlijk weer Florida. Sprekers dit jaar in
La Quinta zijn onder anderen Rick Macci, Nick Bolletieri, Joe Dinoffer,
Allen Fox, Tom Gorman, Hank Pfister en Oscar Wegner. Zo veel bekende
namen in zo weinig tijd maakt een dergelijke trip natuurlijk wel
aantrekkelijk voor leergierige trainers. Naast alle seminars zijn er ook
hier feesten, commissievergaderingen, een Trade Show en een groot
toernooi.
ITA Coaches Convention
Een organisatie die we in Nederland totaal niet kennen is de
Intecollegiate Tennis Association. Dit is het overkoepelende orgaan
van alles wat met collegetennis samenhangt. En er gebeurt veel. Er
zijn drie divisies; mannen en vrouwen, algemene sporters en junioren.
Collegecoaches worden jaarlijks uitgenodigd om, meestal in Florida,
deel te nemen aan dit vierdaagse evenement. Bekende collegecoaches
en sprekers als Chuck Kriese, Dick Gould en Stan Smith, zijn regelmatig
aanwezig. Ook hier worden veel Awards uitgereikt, als de ITA College
Coach of the Year Award. Wat opvalt is dat deze conventie het accent
meer legt op wedstrijd-, prestatie- en teamtennis.
USTA Tennis Teachers Conference
Tijdens de eerste week van de US Open vindt elk jaar een vierdaagse
conferentie in het Grand Hyatt Hotel midden in Manhattan plaats.
Toevallig vieren ze dit jaar hun 40ste jubileum en de sprekerslijst is
indrukwekkend. Patrick McEnroe, Mats Wilander, Cliff Drysdale, Melanie
Oudin, Allen Fox, Jose Higueras en ook VNT lid Jackie Reardon spreken
dit jaar over onder andere Mental Toughness. Er is geen tennisbaan in
het hotel en daarom worden veel on-court presentaties op een tijdelijk
baantje onder de kandelaars van een grote ballroom gehouden. Omdat

Bolletieri spreekt tijdens USPTA World Conference Credit: Courtesy of USPTA

het prettig samenvalt met de wedstrijden van de US Open hebben veel
Nederlandse coaches hier in de loop der jaren deelgenomen,
Concluderend zijn uiteraard alle ambitieuze trainers tijdens zulke
conventies en cursussen aanwezig. Wie niet leert, staat stil, luidt het
credo. Deelnemende leraren en coaches ontvangen traditioneel gewijs
een certificaat, wat weer bijdraagt aan hun carrière en cv. Net als tijdens
de VNT studiedagen zie je vaak een hardcore groep, die uiteindelijk de
industry leaders worden. Het blijft dan een interessante vergelijking:
enerzijds de trainer in Nederland die ooit een A-licentie heeft gehaald
maar nooit bijscholing volgt, en anderzijds een Amerikaanse trainer die
een USPTA- en/of PTR-diploma heeft, maar aanvullend veel deelneemt
aan deze conventies. Wie is uiteindelijk de betere tennisleraar?
De verenigingen, de leerlingen (klanten) en ook de lokale markt zullen
dat moeten bepalen. O
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