Info Wintertrainingen tennis 2016-2017
Omdat Rapid bij de komende wintertraining het TENNIS-VLAANDERENKIDSTENNIS hanteert zullen de kinderen per niveau (kleur) ingedeeld worden.
Hierbij wordt er minder naar de leeftijd gekeken maar naar de tennisvaardigheden
van uw kind. Voor meer informatie over het KIDSTENNIS kan je terecht op
www.tennisvlaanderen.be. Aangezien tijdens de wintertraining de basis wordt gelegd
voor een goed zomerseizoen tracht de jeugdcommissie in samenspraak met de
trainers een zo homogeen mogelijke groepsindeling te verwezenlijken, dit kan best
als de groep uit 2 of max 3 deelnemers bestaat.
Dit seizoen worden de wintertrainingen weer gegeven door “TENNIS-Vlaanderen”
gediplomeerde trainers gegeven:
instructeur B , initiators ,geassisteerd door aspirant initiators voor het kleutertennis
op diverse plaatsen: hal As , Winterslag
Een winterreeks bestaat uit 20 lesweken vanaf half september 2016 .
De richtprijs voor een groep van 4 deelnemers ligt tussen 7 en 8 euro per les/per
kind. Dus tussen 140 en 180euro voor een reeks van 20 lessen. Dit is afhankelijk
van de hal en het niveau van de trainer
Indien de groep uit 3 of 2 deelnemers bestaat wordt de prijs evenredig verhoogd.
De kleuterlessen (niveau wit) als voorbereiding op tennis en de beginnerslessen
(niveau blauw) zullen gegeven worden door een gediplomeerde tennistrainer
begeleid door 1 aspirant initiator. Deze lessen gaan door op woensdag namiddag
en/of op zaterdag gedurende 20 weken (periode 2e helft september 2016 tot eind
maart 2017).bij voldoende vraag kan ook een andere dag . Je kan ook voor
meerdere sessies kiezen want dit kan de algemene ontwikkeling van het kind alleen
maar bevorderen.
Als de groep bestaat uit 8 kinderen: richtprijs per deelnemer 100 €/ 20 lessen
Voor de betere spelers adviseren de trainers 2u of meer training per week bij
voorkeur in kleine groepen ( 2à 3 deelnemers). Hoe kleiner de groep ,hoe kleiner het
niveau verschil en hoe groter het rendement .
Op basis van de goede ervaringen van vorig winterseizoen biedt Rapid aan de
gevorderde speler ook de mogelijkheid om naast 1 of 2 lesuren per week ook 1u per
week , gedurende 25 weken,een hal te huren via Rapid aan een clubprijs , waarin
wedstrijden kunnen getennist worden in een zelf samen te stellen groep.
Wie deelneemt aan de wintertraining verbindt zich om volgend seizoen 2017 deel te
nemen aan de jeugdinterclub als effectieve of reservespeler. Dit geldt natuurlijk niet
voor de allerkleinsten want je kan pas interclub spelen vanaf 8 jaar.
Het inschrijvingsformulier dat je gemaild wordt moet liefst per kerende en zeker
voor 25 augustus 2016 mailen naar jeugdvanrapid@gmail.com . Indien U nu op
verlof moest zijn , gelieve dan bij thuiskomst zo vlug mogelijk te reageren.
De kinderen die vorig jaar wintertraining volgden en hetzelfde uur wensen,zal in de
mate van het mogelijke hier rekening mee gehouden worden .

Kinderen die interclub, tornooi spelen of deelnemen aan Kindertoer hebben voorrang
want ze leveren de club punten voor het label jeugdvriendelijke tennisclub .
Nieuw: De deelname aan het clubkampioenschap voor kinderen °2005 en
eerder is een vereiste om te kunnen deelnemen aan de wintertrainingen.
Aan de hand van de inschrijvingen zal een groepssamenstelling en planning worden
opgemaakt en dit in samenwerking met de trainers.De jeugdcommissie zal u dan een
voorstel doen en dan is de inschrijving definitief en dient de kostprijs betaald te
worden voor 15 september 2016.
Jeugdleden kunnen in januari 2017 geselecteerd worden om clubtussenkomst in de
kosten te krijgen indien ze o.a.aan de volgende criteria voldoen:
-klassementstijging
-meerdere uren per week les volgen in het winterseizoen
-meerdere deelnames aan de winter Kindertoer of Tienertoer
Indien er nog vragen zijn bel dan 089356263
Neem massaal deel aan al deze activiteiten .
Moest je niet deelnemen laat het ons dan ook weten per mail dit bespaard ons extra
telefoons
Sportieve groeten
Lus voor de jeugdcommissie

