Info voor Jeugdspelers

Tennis Vlaanderen



Tennis Vlaanderen vzw is de federatie die de tennissport in Vlaanderen beheert
en promoot



Tennis Vlaanderen groepeert 456 tennisclubs en 145.582 leden



www.tennisvlaanderen.be



Leden van Tennis Vlaanderen aangesloten via de club:
•

Zijn verzekerd voor sportongevallen (Ethias)

•

Kunnen deelnemen aan activiteiten en officiële wedstrijden

•

Kunnen persoonlijke info (klassement, prestaties, tornooien, spaarkaart) raadplegen

•

Krijgen de clubmailings toegestuurd

•

Nieuw! zomerleden kunnen online terreinen reserveren

TC Hof Ter Burst


Familiale club in een groene omgeving



Bij ons voelen jong en oud, recreatieve en competitiespelers zich thuis



8 terreinen outdoor (gemalen baksteen) + 2 minitennisterreinen (kunstgras),
waarvan 6 terreinen verlicht



5 terreinen indoor (gemalen baksteen)



6 beachtennisterreinen (ook geschikt voor beachvolley)



Ongeveer 435 leden



+/-100 leden tot 18 jaar, waarvan +/- 50 van 8 jaar en jonger
Tenniscentrum “Hof Ter Burst”
Hof-Ter-Burstbaan 13
9280 Lebbeke
Tel.: 0472/014040
BE 0423.899.106
IBAN: BE39 7372 1036 1519

Jeugdvriendelijke Tennisclub – met
erkende KidsTennisschool


Jaarlijks wordt onze club geëvalueerd aan de hand van een lange lijst
evaluatiecriteria



kwaliteitslabel ‘Jeugdvriendelijke Tennisclub’



extra onderscheiding - Jeugdvriendelijke Tennisclub met erkende
KidsTennisschool 2017



slechts 18 clubs in Oost-Vlaanderen



http://www.tennisvlaanderen.be/jeugdfonds

Club en Tennisschool
CLUB


www.hofterburst.be onder leiding van Philippe Semal



info@hofterburst.be (bij voorkeur) of tel. 0472/014040

TENNISSCHOOL


www.tennis4you.be onder leiding van Jos Geerinck (Trainer A)



info@tennis4you.be (bij voorkeur) of tel. 0475/800588



Jeugdverantwoordelijke: Cindy Mertens (bereikbaar via beide e-mailadressen)
(+ Kathleen Van Biesen)

Lessen en Stages


Voor alle leeftijden en niveau’s!



Winterlessen - eind oktober tot aan de Paasvakantie



Lentelessen - na de Paasvakantie tot aan de grote vakantie



Stages - alle schoolvakanties



Voor de allerkleinsten - Multimove



Voor (her)startende volwassene - Start to Tennis



www.tennis4you.be & info@tennis4you.be



www.hofterburst.be & info@hofterburst.be

Multimove


3-5 jaar (= Kidstennis Wit)



Door de kinderen op een leuke en ontspannende manier te laten bewegen,
oefenen ze de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden.



Onder leiding van Céline Van Roy
(o.a. gediplomeerd Multimove-begeleider, Initiator, leerkracht)



Instappen op elk moment mogelijk



Winter: zaterdagen 9u



Lente: zaterdagen 10u



Bij grote belangstelling eventueel ook op woensdag mogelijk



https://www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/voor-elke-leeftijdwat/multimove/

Kidstennis


Opleidingsconcept voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar



Opgedeeld in vaardigheidsniveaus met telkens een andere kleur



Stap voor stap leren tennissen op aangepast terrein met ander type bal



Lesmomenten, grootte en samenstelling van de groep in samenspraak met de
ouders! (woensdagnamiddag, zaterdagvoormiddag,...)



http://www.tennisvlaanderen.be/kidstennis

Tiener Tennis


opleidingsconcept voor tieners van 13 tot 16 jaar (kleur: Geel)



gericht op twee doelgroepen: spelers die verder doorstromen vanuit
KidsTennis en nieuwe spelers die willen starten met tennis op latere leeftijd



Lesmomenten, grootte en samenstelling van de groep in samenspraak met de
ouders!



http://www.tennisvlaanderen.be/tiener-tennis

Start to Tennis


Voor (her)startende volwassenen



Voordelig en compact lessenpakket – snel op weg!



Maandagen 20u (niet op Pinkstermaandag) vanaf eind april



Onder leiding van Guido Van Belle (o.a. Trainer Instructeur B)



Bij grote belangstelling ook andere lesdagen mogelijk



Gratis tennis op zaterdagnamiddag -de hele zomer lang- of korting op een
zomerlidmaatschap



http://www.tennisvlaanderen.be/start-to-tennis

Stages


Schoovakanties



Voor iedereen vanaf +/- 5 jaar


Ministage van 5-8 jaar: Kidstennis Blauw en Rood



Midistage van 7-10 jaar: Kidstennis Rood en Oranje



Maxistage van 10-12 jaar en 12+ jaar: Kidstennis Groen, Tienertennis Geel en
gevorderd/competitie



Halve dagen (9.30u-11.30u) of hele dagen (+ 13u-15u) – optie beachtennis



Opvang 8.30u tot 17u mogelijk



Minstens 1 volledige groep (4 spelers) nodig



Fiscaal aftrekbaar tot 12 jaar!

Spelen naast de les?


Om goed te leren tennissen, beter te evolueren en vooral om met
enthousiasme te blijven tennissen



Buiten de les komen spelen met een vriendje of vriendinnetje (vrij spelen)



Tennissen met mama, papa, oma, opa,...?



Meedoen aan de extra tennisactiviteiten van de club (jeugdontmoetingen,
tennisavonden, jeugdtandem, conditietrainingen...)



Laat je kind deelnemen aan een competitievorm op zijn of haar niveau

Jeugdcompetitie

Speel competitie op maat


Om aan een competitie te kunnen deelnemen, moet je lid zijn van Tennis
Vlaanderen



Log in op www.tennisvlaanderen.be en ga naar het spelersdashboard. Daar
kan je de toekomstige tornooien in de buurt bekijken, volgens leeftijd en
niveau.



Inschrijven? Bekijk de praktische handleiding



Hulp nodig? info@hofterburst.be

Kids Toer - Info


Recreatief circuit voor spelertjes van 3-12 jaar (NG of max. C+30/5)



Dit circuit wordt georganiseerd volgens de vijf KidsTenniskleuren



Duurt +/- 2u



Alle kinderen spelen evenveel wedstrijdjes (in poules zonder winnaars of
verliezers)



http://www.tennisvlaanderen.be/kids-toer

Kids Toer - Leeftijden en Niveaus
Kleur

Wit

Blauw

Rood

Oranje

Groen

Richtleeftijd
vaardige speler

1e en 2e
kleuterklas

2e en 3e
kleuterklas

3e kleuterklas en
1e leerjaar

2e en 3e leerjaar

4e-6e leerjaar

Richtleeftijd
recreatieve speler

1e en 2e
kleuterklas

3e kleuterklas en
1e leerjaar

2e en 3e leerjaar

4e en 5e leerjaar

6e leerjaar-2e
middelbaar

Format

Vaardigheidscircuit

Alternatieve
spelvormen en
wedstrijdjes

Wedstrijdjes

Wedstrijdjes

Wedstrijdjes

Bal

Aangepast
materiaal

Mousse of foam
bal (Stage 3)

Rode bal
(Stage 3)

Oranje bal
(Stage 2)

Groene
bal/overgangsbal (Stage 1)

Kids Toer - Spaarkaart


Speel je 3 tornooien? Dan krijg een gratis Kids Toer T-shirt cadeau!



Wie aan 5 tornooien (3 in Multimove - Wit) van de Kids Toer deelneemt, krijgt
een uitnodiging voor de Kids Masters. Je mag er gratis deelnemen aan een
leuke tennisdag én je ontvangt er ook een extra geschenk.



Op zaterdag 24 juni 2017 op TC Hof Ter Burst!

Tiener Toer - Info


recreatief circuit voor tennissers tussen 12 en 16 jaar (C+30/5 + NG)



Gemengde Reeks (Geel)



volledig enkelterrein met normale nethoogte en harde bal



Alle tieners spelen evenveel poulewedstrijden – geen winnaars of verliezers



Meestal een mix van enkel- en dubbelwedstrijden



Duur: 2 à 3 uur



http://www.tennisvlaanderen.be/tiener-toer

Tiener Toer - Spaarkaart


Bij deelname aan 4 tornooien van de Tiener Toer, mag je naar de Tiener
Masters. Je kan er gratis deelnemen aan een gevarieerde tennistraining
samen met andere Tiener Toer spelers en speelsters van dezelfde leeftijd en
niveau.



Je krijgt er ook een extra geschenk + deelname aan extra activiteiten.

Jeugdinterclub - Info


Ploegencompetitie tussen clubs uit eigen gewest (provincie)



Vanaf 8-9 jaar (U9) tot en met 15 jaar (U15)



2 tot 4 spelers per ploeg



Wedstrijden: 2 enkelwedstrijden & 1 dubbelwedstrijd per ontmoeting


U9 en U11: op woensdagnamiddag (of feestdagen)



U13 en U15: op zaterdagvoormiddag (of feestdagen)



(uitzondering: reeks 1: jongens op zaterdagen 10u, meisjes op zondagen 10u)



Afdelingen: op basis van geslacht, leeftijd en klassement



http://www.tennisvlaanderen.be/jeugdinterclub

Jeugdinterclub – Hoe?


Per afdeling worden de ploegen in poules ingedeeld, waarbij elke ploeg 3 tot
5 poule-ontmoetingen speelt



De eerste en tweede ploeg van elke poule spelen een gewestelijke eindronde
met rechtstreekse uitschakeling om de gewestelijke kampioen te bepalen



De competitie start na de Paasvakantie



Helft ontmoetingen op Hof Ter Burst (thuis), andere helft op verplaatsing ergens in Oost-Vlaanderen

Jeugdinterclub – Voorwaarden?


Ploegen worden samengesteld door de club in samenspraak met de
trainers



Spelregels kennen (o.a. kunnen tellen)



Al deelgenomen hebben aan Kids Toer, Tiener Toer of Volvo Tour – of de
jeugdontmoetingen die de club organiseert



Zomerlidgeld betaald vóór 1 maart



Voldoende spelers van dezelfde leeftijd/niveau voor een volwaardige ploeg



Liefst alle ontmoetingen kunnen deelnemen



Voor vervoer kunnen zorgen voor ontmoetingen op verplaatsing (afspraken
maken met andere ouders)

Ethias Tour - Info


Grootste individuele jeugdcompetitiecircuit



Regelmatigheidscriterium (klassement)



Vanaf 8-9 jaar (U9) tot en met 15 jaar (U15)



Elk tornooi duurt 1 of 2 weken



Met specifieke aanpassingen bij de U9 en U11



http://www.tennisvlaanderen.be/ethias-tour



Van 8 tot en met 16 april 2017 op TC Hof Ter Burst!

Ethias Tour - Reeksen
Starter
Reeks 3

Gevorderde
Reeks 2

Talent
Reeks 1

U15
Geboren '02-'03

Tabel
Harde bal
Maxi terrein
Max. C+30/5

Tabel
Harde bal
Maxi terrein
Max. C+30/2

Tabel
Harde bal
Maxi terrein
Open

U13
Geboren '04-'05

Tabel
Harde bal
Maxi terrein
Max. C+30/5

Tabel
Harde bal
Maxi terrein
Max. C+30/2

Tabel
Harde bal
Maxi terrein
Open

U11
Geboren '06-'07

Poule
Groene bal
21 meter terrein
Max. C+30/5

Tabel
Groene bal
21 meter terrein
Max. C+30/3

Tabel
Harde bal
Maxi terrein
Open

U9
Gemengd
Geboren '08 of later

Poule
Oranje bal
18 meter terrein
Max. NG

Poule
Oranje bal
18 meter terrein
Max. C+30/5

Tabel
Oranje bal
18 meter terrein
Open

Klassementen


Iedereen die per seizoen minstens 4 officiële enkelwedstrijden speelt (in
interclubverband of tijdens de Ethias Tour), krijgt een klassement toegekend



Beginners of spelers die nog geen 4 officiële wedstrijden gespeeld hebben,
krijgen de code NG (Niet Geklasseerd) toegewezen



Bijsturingen bij de jongste spelers (stijgen minder snel in klassement)



klassementen worden berekend & gepubliceerd op het einde van het seizoen
(november)



http://www.tennisvlaanderen.be/klassementen

Vragen?


info@hofterburst.be of info@tennis4you.be

