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Het VTV-jeugdbeleid : 
ondersteuuiing vaui de clubs voor eeil 
kwaliteitsvol aanbod voor alle jeugdleden 
Vanaf het begin heeft de Vlaamse tennisvereniging (VTV) bewust geïnvesteerd in het uitbouwen van 
een goed georganiseerde competitiestructuur. De interclubcompetitie en de vele tornooien zijn zowel bij 
de volwassenen als bij de jeugd een groot succes en stijgen nog steeds qua aantal en deelnamecijfers. 
Mede door de successen van de generatie AppelmansNan RoostfDewulf en meer recentelijk 
Clijsters/Henin/Malisse wensen steeds meer mensen een balletje te slaan. Dit zorgt voor een 
kwantitatieve instroom die voor het nodige werk zorgt voor de clubs. Het besef dat tennis één van de 
lifetimesporten bij uitstek is en bovendien kan passen in de vrijetijdsbesteding van de huidige genera- 
tie jongeren, maakt van de jeugdwerking een topprioriteit voor de VTV. 
De scouting en opleiding van jonge talenten is hierbij slechts een deelaspect. Niet iedere jeugdige 
speler heeft het talent en de ambitie om van de volgende generatie topspelers deel uit te maken. 
Dit betekent echter geenszins dat deze grote groep jeugdspelers geen toekomst heeft in de tennis- 
club. Daarom probeert VTV ook reeds enkele jaren een actieve ondersteuning te bieden aan de clubs 
met het oog op een kwalitatieve verbetering van het tennisaanbod in Vlaanderen. 

williger dienen alle activiteiten praktisch reali- 
seerbaar te zijn. Nochtans is het een noodzaak 
om een ruime waaier aan activiteiten aan te 
bieden zodat hierdoor een deel van de drop-out 
kan vermeden worden. Voornamelijk die jeugd- 
spelers die tennis wel leuk vinden, maar niet 
willen meegaan in een intensief programma van 
meerdere uren training per week, zijn in zekere 
zin vragende partij voor een gediversifieerd 
aanbod in de club. Uit recente studies blijkt 
duidelijk dat de clubsfeer en het hebben van 
vrienden in de club belangrijke parameters zijn 
in het al dan niet kiezen voor de tennisclub. 

Jeugdwerking 
Waar de jeugdwerking in de clubs voornamelijk 
in het directe contact met hun. jeugdleden ligt, 
bestaat de taak van de federatie enerzijds uit het 
creëren van een jeugdwiendelijk kader voor de 
clubs en hun trainers en anderziids uit het ver- 
zamelen en laten doorstromen van alle relevan- 

Dynamische interactie tussen te informatie. Om het sportspecifieke kader in 
federatie en clubs de club zo sterk mogelijk te maken ondersteunt 
Deze kwalitatieve verbetering kan enkel gere- de federatie de opleidingscursussen van deVTS 
aliseerd worden door een dynamische interactie ten volle. Daarenboven worden de trainers via 
tussen de federatie en de clubs. Wetende dat bij jaarlijkse bijscholingen op de hoogte gehouden 
het uitbouwen van de clubwerking een beroep van de nieuwe tendensen en ontwikkelingen. 
gedaan wordt op het engagement van de vrij- Om de gediplomeerde en bijgeschoolde trainers 



een duwtje in de rug te geven worden zij jaar- 
lijks op een affiche kenbaar gemaakt. Voor de 
ondersteuning van het clubmanagement werd 
een gestructureerd jeugdbeleidsplan opgesteld 
doorVTV. Dit plan beoogt de jeugdverantwoor- 
deiijke van de club te helpen bij het kiezen en 
organiseren van de voor zijdhaar club meest 
interessante initiatieven. De interactie tussen 
VTV en de clubs bestaat erin dat gepoogd 
wordt het VTV-jeugdtennisplan te upgraden 
met informatie vanuit de clubs zelf. Ideeën en 
succesvolle initiatieven kunnen steeds het VTV- 
jeugdtennisplan verrijken. 

W-Jeugdtennisplan 

clubs de opening van het tennisseizoen bete- 
kent. De zomerperiode komt overeen met de 
schoolvakantie aangezien tijdens deze periode 
voor de jeugd een groot aantal activiteiten kan 
georganiseerd worden. 

De ledüjdscdtegorieirn zijn de 5-8 jarigen, 
de 9-12 jarigen en de 13-18 jarigen. De eerste 
leeftijdscategorie zal voornamelijk minitennisac- 
tiviteiten volgen. Deze activiteiten i j n  voor alle 
niveaus binnen deze leeftijdscategorie nog gelijk 
In de oudere leeftiidscateeorieen zal er meer " 
onderscheid gemaakt worden tussen de spelers 
afhankelijk van hun niveau voor wat betreft de 
com~etitieve activiteiten en de lessen. 

Om een zo volledig mogelijk gamma van 
activiteiten aan te bieden wordt rekening De organisatietypes staan voor het s-pe 
gehouden met drie dimensies: de leeftijd van activiteit zoals daar zijn: competitieve activitei- 
de doelgroep, de periode van het jaar en het ten, recreatieve activiteiten, nevenactiviteiten, 
type activiteit. promotionele activiteiten en het inrichten van 
Schematisch voorgesteld geeft dit een kubus- lessen. 
model 

~ r c  (. isatie rioaes 

De organisatieperiodes staan voor de drie 
grote periodes die specifiek voor de jeugdwer- 
h g  wordt onderscheiden in een tennisjaar: de 
winterperiode, lenteperiode en de zomerperio- 
de. Clubs die geen indooraccommodatie ter 
beschikking hebben en ook niet uitwijken naar 
andere een accommodatie tijdens de winter 
zullen uiteraard geen tennistieke activiteiten 
organiseren tijdens de winterperiode. De lente- 
periode start vanaf april wat voor de meeste 

De recreatieve activiteiten die georganiseerd worden 
in de club zeggen veel over de jeugdwerking, 
Deze activiteiten fijn de enige activiteiten die én 
tennisgericht zijn én trachten alle jeugdspelers 
van de club te bereiken. Een verkleed tornooi 
kan bijvoorbeeld uitgroeien tot een klassieker in 
de club waarnaar men eik jaar uitkijkt. 

De fornpetitieve activiteiten, zoals interclub en 
een jeugdtornooi, dienen in de eerste plaats om 



de competitieve jeugdspelers de nodige wed- 
strijden, zowel in teamverband als individueel, 
aan te bieden. Daarnaast kunnen de meer 
recreatieve spelers in de eigen club in aanraking 
komen met competitie, wat een aantal onder 
hen misschien "goesting" doet krijgen om toch 
ook wat meer tornooitjes te spelen. Tenslotte is 
een perfect ingericht jeugdtornooi een mooi 
uithangbord voor de club en een teken van een 
degelijke jeugdwerking in de club. 

De nevenactiviteiten zijn de activiteiten bij uit- 
stek om de vriendschapsband tussen de jeudle- 
den aan te halen. Samen op uitstap, een feestje, 
een sporttornooi bieden de spelers de gelegen- 
heid om elkaar ook eens van een andere kant te 
leren kennen en appreciëren. 

De promotionele activiteiten zijn vooral bedoeld 
om nieuwe leden te werven. Initiatieven zoals 
recrutering in scholen en samenwerking met de 
gemeentelijke sportdienst zullen zeker hun 
vruchten afwerpen. Daarnaast kan een open- 
deurdag een ideale gelegenheid zijn om zowel 
de clubleden als geïnteresseerden een betere 
kijk op de clubwerking te bieden. 

Het inrichten van lessen en trainingen gebeurt nu 
reeds op vele clubs. Er dient bier een duidelijk 
onderscheid gemaakt te worden tussen de recre- 
atieve en de competitieve speler. Voor beide 
groepen worden dan ook best aparte program- 
ma's opgesteld zodat iedereen zijn persoonlijke 
doelstelling in de lessen kan bereiken. Het inzet- 
ten van de juiste trainer(s) voor de verschillende 
doelgroepen is een bepalende factor voor het 
succes van de lessen d o f  trainingen. 

Een volwaardige jeugdwerking omvat dan ook 
een pakket met initiatieven die bewust gekozen 
worden uit alle vijf de types van activiteiten. 
Alleen dan zullen de jeugdspelers blijven ten- 
nissen en naar de club komen. 

Om ccn zo volledig mogelijke jeugdwerking te 
bieden moeten alle segmenten van de kubus 
ingevuld worden. Zo kan bijvoorbeeld voor de 
eerste leeftijdscategorie, tijdens de winterpe- 
riode, als competitieve activiteit een miniten- 
nistornooi georganiseerd worden. 

Dit Jeugdtennisplan biedt voor elk segment van 
de kubus één of meerdere voorbeelden van 
organisaties die eik van een handig draaiboek 
voorzien zijn. Om het zo handig mogelijk te 
houden worden alle organisaties per dimensie 
( periode/leeftijd/type ) in een' overzichtelijke 
tabel weergegeven. 
Daarnaast kan men ook andere onderwerpen 
raadplegen die interessante informatie geven 

om de kwaliteit van de jeugdwerking binnen de 
club te  verbeteren, zoals een "startersplan" voor 
clubs die een jeugdwerking wensen op te bou- 
wen, informatie voor trainers, randnieuws voor 
de jeugd en dergelijke. 

Wie het volledige jeugdtennisplan wil overlopen, 
kan dit via deVTV-website ( www.vtv.be ) via de 
knop "VTV-info" en dan"Jeugdtennisplan". 

Promotie 
Naast een kwalitatieve verbetering van de 
jeugdwerking binnen de clubs om de drop-out 
tegen te gaan wordt er ook aan de instroom 
gedacht. Tegenwoordig start men in de tennis- 
club met minitennis in de vorm van coördina- 
tieoefeningen vanaf 5 jaar. De link met het l e  
en 2e leerjaar uit het lager onderwijs is daar 
niet ver weg. Een aantal van de promotie-activi- 
teiten zullen dan ook best specifiek gericht zijn 
naar de lagere scholen in de buurt van de club. 
De meeste promotieactiviteiten zullen dan ook 
in het kader van de minitennisactiviteiten van 
de club verlopen. 

Minitennis 
Het succes van minitenuis ligt in de aanpassing 
van het materiaal: 

- Kleine, lichte racketjes (kleinste model 
voor 6 à 7 jaar) : zeer gemakkelijk han- 
teerbaar, het gevoel bevorderdend van 
handtennis naar racket. 

Zachte bal of 'softbal' : zorgt voor meer 
balcontrole, is trager zodat men meer tijd 
kri jg en botst minder hoog zodat men 
neutraler kan leren tennissen. 
Dit alles zorgt voor een snelle succesbele- 
ving en van bij de start meer plezier in het 
echte spel. 

Minitennis kan op verschillende plaatsen 
gespeeld worden daar de afmetingen niet te 
strikt dienen gehouden te worden. De lesgever 
kan ze aanpassen aan de ruinte waarover hij 
beschikt. Een lengte van l lm ,  een breedte van 
5,5m en een nethoogte van 80cm worden als 
richtlijnen opgegeven. 

Voor het opstellen van het net heeft men weer 
verschillende mogelijkheden: 
Een toversnoer, verkeerslinten tussen 2 spring- 
palen of stoelen, 2 Zweedse banken die op 
elkaar worden gezet volstaan om te kunnen 
minitennissen. De 'echte' minitennisnetjes 
kunnen steeds ontleend worden bij de verschil- 
lende minitennisverantwoordelijken. 
Minitennis is de enige manier om van bij de 
start dadelijk met het complete, aanvallende 
tennisspel te kunnen starten. Op  deze manier 



wordt onmiddellijk het spelelement ervaren en 
wordt er niet vervallen in het saaie analytische 
onderricht. 

Er worden continue spelvormen aangeboden 
zodat men op een prettige manier met tennis 
kennis maakt. 
DeVlaamseTennisvereniging en haar clubs pro- 
beren deze kindvriendelijke vorm van tennis 
optimaal t e  integreren in de jeugdwerking en 
dit zowel op lokaal als op nationaal vlak. 
Daarom worden de clubs, medewerkers, 
ouders, kinderen, scholen en gemeentes zoveel 
mogelijk aangezet om aan minitennisactiviteiten 
deel te nemen. 

De 4 stappen van minitennis 
Stap1 : recrutering van kandidaat-minitennissers 
kan via de school in de buurt, de club of via een 
opendeurdag verlopen.VTV organiseert trou- 
wens elk jaar in 125 scholen een demonstratie- 
voormiddag waarbij de leerlingen tijdens de les 
L.O. kennis maken met minitennis. 

Stap 2: minitennis in de club. Eens er een aantal 
leerlingen gerecruteerd zijn, is het belangrijk 
een gevarieerd aanbod van minitennisactivitei- 
ten in de club aan te bieden. In het jaarplan 
worden een aantal ideetjes meegegeven:ken- 
ningsmakingsstage, lessenreeksen, intern tor- 
nooitje, begeleid vrij spelen, nev'enactiviteiten 

Stap 3: onderzoek heeft aangetoond dat kinde- 
ren die regelmatig aan een clubactiviteit deel- 
nemen, die wedstrijdjes spelen en vriendjes 
hebben op de club, minder snel stoppen met 
tennissen. Volgende activiteiten spelen hierop 
in en zorgen dat de groepssfeer op de club ver- 
betert: organisatie van een minitennistornooi 
in het VTV-minitenniscircuit, bezoek aan ande- 
re minitennistornooitjes, minitennisontmoe- 
ting met naburige clnb(s), . . . 

aan te bieden werd 
tennisclub" in het leven Een appre- 
ciatie voor het geleverde werk bestaat in een 
label, dat als een soort kwaliteitsgarantie kan 
aangezien worden, en geld- of naturaprijzen 
voor de club. Daarenboven worden alle clubs 
die aan een aantal minimale criteria voldoen als 
jeugdvriendelijke tennisclub naar het publiek 
toe kenbaar gemaakt als een vorm van promo- 
tie. De minimale criteria bestaan ten eerste uit 
een aantal objectieve maatstaven rond de aan- 
wezigheid van jeugd in de club en de activiteits- 
graad van deze jeugd. Daarnaast wordt de inzet 
bij de organisatie van een aantal jeugdgerichte 
activiteiten in aanmerking genomen. 
Uiteraard bestaat er een verband tussen hetVTV- 
Jeugdtennisplan en de actie "Jeugdvriendelijke 
tennisclub" in die zin dat de geïnteresseerde 
clubs op het W-Jeugdtennisplan de nodige 
informatie vinden om ten eerste deel te nemen 
aan de actie "Jeugdvriendelijke tennisclub" en ten 
tweede het nodige te ondernemen om zich een 
meer jeugdvriendelijk karakter aan te meten. 

Stap 4: minitennismogelijkheden in de winter: 
Deze periode van het jaar ligt moeilijker om 
losse organisaties te doen omwille van de ter- 
reinreservaties. Naast lessen en ontmoetingen 
in de eigen club organiseert VTV, om de kinde- 
ren in de winter meer te laten spelen, het win- 
tercircuit minitennis. In elk gewest vinden er 
een aantal minitennistornooitjes plaats, waar- 
aan iedereen kan deelnemen. Informatie over 
deze tornooitjes kan men steeds verkrijgen bij 
de gewestelijke minitennisverantwoordelijke. 

Jeugdvriendelijke tennisclubs 
Om die clubs te belonen die daadwerkelijk een 
inspanning leveren om enerzijds nieuwe jeugd 
aan te trekken en anderzijds het bestaande 
jeugdledenbestand een ruim activiteitenpakket 



Competitie: individuele 
tornooien en jeugd-interclub 
Het spelen van competitie verkleint de kans op 
drop-out aanzienlijk, op voorwaarde dat dit 
met een realistische kans op succes gebeurt en 
er zodoende een aanvaardbare winst/verlies- 
verhouding verkregen wordt. De opgave in het 
uitbouwen van een competitiestructuur is dus 
het creëren van de mogelijkheid om wedstrij- 
den te kunnen spelen op je eigen niveau. 
Door het klassementssysteem en het organiseren 
van verschillende reeksen wordt hieraan ten dele 
tegemoet gekomen. Zo bestaat er in de jeugd- 
interclub een duidelijk onderscheid tussen cate- 
gorie 1 ( bedoeld voor de allerbesten uit elke 
leeftijdscategorie ), categorie 2 ( bedoeld voor 
de competitiespelers uit elke leeftijdscategorie ) 
en categorie 3 (bedoeld voor de competitie- 

starters uit elke leeftijdscategorie ). In de indivi- 
duele tornooien worden ook klassementsdren- 
pels ingebouwd in de verschillende leeftijdscate- 
gorieën en wordt bovendien gewerkt met een 
kwalificatietabel en een hoofdtabel om de kans 
op een evenwichtige wedstrijd te vergroten. 
Daarnaast werd in 2002 gestart met de ééndag- 
stornooien waarbij vooral gemikt wordt op 
jeugdspelers die om praktische of andere rede- 
nen niet wensen deel te nemen aan de reguliere 
tornooien waarbij verschillende dagen in de 
week kan gespeeld worden. Bijkomend voor- 
deel van deze formule is dat er veel jongeren 
tegelijk op de club aanwezig zijn wat de club- 
sfeer alleen maar ten goede kan komen en dat 
ze bovendien op die ene dag verschillende 
korte wedstrijdjes kunnen spelen waardoor de 
kans op succes alleen maar groter wordt. i 

brloper van hirt tennis :."Jeu de Po 

Omsueck de 13e eeuw w a d  i n  Frankijk een balspelgerpeeld,7eu de Paume' 
genoemd dot als de voorloper van het rennis kan worden beschouwd. 

Her beuofhier een knarspel waarbij een bal, g e d d  met hoor, met de handpalm werd geslag 
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Jea~-Paul van Ussel: 
de VTV tracht eeu 

Sport  b e l u i s t e r d e . .  . 
Tekst: Ward van de Veire - Foto's: Jan Masyn 

In het kader van 'Sporttak in de 
kijker', - een initiatief van Bloso -, 
interviewden we Jean-Paul van 
Ussel. Veertig jaar geleden werd 
hij secretaris van een tennisclub 
in de Kempen, nadien werd hij 
beroepshalve notaris, maar hij liet 
het tennis nooit los en werd zelfs 
voorzitter van de Vlaamse 
Tennisvereniging. Met zijn team 
beleidsmensen, administratief en 
sporttechnisch, bouwt hij aan de 
toekomst ná Kim Clijsters, nu 
nummer vier op de wereldranglijst. 
Een gesprek met uitzicht op de 
Brusselse Louizalaan. 

Tennis betekent in  2002 de 'Sporttak in  
de kijker'. Met Kim Clijsters staan jullie 
uiteraard in de kijker. 
Alle verdiensten gaan naar Kim natuurlijk. Zij 
maakt het waar op het terrein. Ze heeft 
natuurlijk de talenten om ze maximaal te kun- 
nen ontplooien en als Vlaamse 
Tennisvereniging zijn wij blij een steentje te 
hebben kunnen bijdragen. 
Maar een heel belangrijke opdracht voor de 
federatie is dat wij voor iedere doelgroep, - 
jong, oud, recreant of topspeler -, een nest 
creëren met een 'schuifke' waarin elke speler 
past en waarin hij of zij zich kan terugvinden. 
Dat doen wij vanzelfsprekend in samenwer- 
king met Bloso, - deVlaamse overheid -, en 
met de shucturele sponsors. Het grote pakket 
van inkomsten blijft uiteraard de individuele 
bijdrage van de leden van de clubs waarbij wij 
dan in return zoveel mogelijk service aan de 

clubs proberen te verlenen. Dat is dan ook de 
doelstelling die wij ons hebben voorgenomen 
als grootste Vlaamse federatie om te trachten 
een voorbeeldfederatie te zijn, die mee aan de 
kar trekt met internationale topspelers en met 
een zeer goede jeugdwerking. We hebben de 
Yazoo Mini Tennis Tour voor de allerjongsten, 
de Delta LloydTalent Cup en de Stassano-Tour 
voor de jeugd. Naast een volledig interclubsys- 
teem voor alle leeftijdscategorieën is er een 
nieuw initiatief 'Delta Lloyd Interclub' waarbij 
in synergie met onze hoofdsponsor nieuwe 
impulsen gegeven worden aan de traditionele 
teamcompetities. 
En ook onze website speelt een belangrijke 
rol. Dat is een geweldig medium. De dag dat 
de klassering verschijnt, hebben we een 7000 
à 8000 bezoekers. Dit jaar hebben we ten 
andere de Clickx-nominatie als betere website 
gewonnen. 



Spor t  be lu is terde  ... 

U wil de jeugdwerking verbeteren ten 
opzichte van het verleden? 
Jeugdwerking is onze basis. In '79 was het 
Belgisch tennis nog unitair georganiseerd en wij 
waren daar op dat moment niet happy mee. 
Toen we gesplitst zijn heeft mijn voorganger 
Roger Tourlamain onmiddellijk op de jeugd 
gewed. Het resultaat was een Marlène de 
Wouters, Anne deVries, SandraWasserman en 
nadien Sabine Appelmans. Ik denk dat het een 
gelukkige omstandigheid is dat we op het 
Belgisch niveau een goede verstandhouding 
hebben tussen de twee liga's. We zijn paritair 
georganiseerd en we behouden een loyauteit 
ten opzichte van elkaar. Sportief kiezen wij de 
besten. Wij zijn natuurlijk fier als het om 
Vlamingen gaat, maar als het om Franstaligen 
zou gaan, hebben wij daar geen enkel probleem 
voor de samenstelling van de ploeg. Ik denk dat 
we er alsVlaamse liga heel veel belang bij heb- 
ben om daar op nationaal vlak ons steentje te 
kunnen bijdragen. Dit gebeurt in perfecte coör- 
dinatie. 

Dreigt er na Kim geen vacuum? 
De jeugd die er nu aankomt presteert iets min- 
der. We bereikten dit jaar op internationaal vlak 
iets mindere resultaten. Maar ik geloof dat de 
generatie nadien het goed zal doen. Elke 
Clijsters komt eraan en bij de jongens liggen de 
verwachtingen goed. We zullen ten andere onze 
jeugdwerking herkwalificeren: we zullen met 
alle mensen van de commissie minitennis, jeugd 
en sport, het departement topsport, de raad 
van bestuur en de gewesten de jeugdwerking 

opnieuw consolideren. Een van de vragen is bij- 
voorbeeld of het scoutingsysteem al dan niet 
dient aangepast te worden. We proberen dit 
zeer professioneel te doen door iedereen bij de 
zaak te betrekken om de neuzen in het beleid in 
dezelfde richting te honden. 

m Kent u ook het fenomeen van drop-out in 
de leeftijdsgroep van 12-isjarigen? 
Het is een algemeen verschijnsel dat er een 
daling is van het aantal leden vanaf vijftien, zes- 
tien. Eén : de jongeren moeten op die leeftijd 
duidelijk meer studeren en twee : vandaag zijn 
er in de vrijetijdsbesteding veel meer opties, 
niet enkel sportief maar ook op zuiver ontspan- 
ningsniveau. Maar wat je wel ziet is dat iemand 
die ooit in het tennis geklasseerd werd, vroeg 
of laat terugkeert naar zijn sport. Dat is een 
heel duidelijk verschijnsel omdat het dan ook 
een heel aantrekkelijke sport is. Maar het leven 
in de clubs is ook fundamenteel veranderd : 
dertig, veertig jaar terug ging men voor een 
weekend naar de club en men bleef er de hele 
dag. Nu spelen de kinderen een match en de 
ouders zullen na hun match nog wel even een 
pintje drinken, maar ze verdwijnen dan omdat 
de kinderen nog pianoles moeten volgen, of 
turnen, of voetballen. 

m Hoe ligt voor u de verhouding tussen 
topsport en recreatie? 
Topsport heeft een voorbeeldfunctie voor de 
recreanten. Ik denk dat een sport slechts in de 
picture kan komen door topspelers. Topspelers 
worden natuurlijk beschouwd als een product 



van al wat je doet als federatie. Je moet diege- 
nen die ervoor in aanmerking komen de gele- 
genheid geven om zover te geraken. Dat maak 
je niet alle jaren mee. Op dit ogenblik leven we 
in een luxepositie, eigenlijk een beetje boven 
onze stand. Maar zij doen het uiteraard, zij 
maken het tenslotte op het terrein. 
Voor de recreanten is dit een heel belangrijk 
facet. We hebben dit jaar een belangrijke leden- 
stijging gekend, vooral in Limburg. Het 
Clijsters-effect speelt daar duidelijk. Het is nu 
van belang met onze twee voeten op de grond 
te blijven. We moeten gewoon structureel goed 
bezig blijven en aan een volgende generatie 
denken. 

e Hoe vangt u w  sportfederatie 
getalenteerde spelers op? 
Iedereen moet zich thuisvoelen bij ons. We heb- 
ben de gewestelijke training, de pre-tennisstu- 
die, de topsportschool en op de leeftijd van 
achttien spreken we niet over minder getalen- 
teerde spelers maar over atleten voor wie een 
toekomst mogelijk is en die we een tewerkstel- 
lingsstatuut kunnen bezorgen, - het topsport- 
statuut -, zodanig dat we hen langs die kant 
kunnen ondersteunen. Zo denk ik dat we de 
ladder kunnen opvullen om alle soorten spelers 
op te vangen. 

e Het tennis bestaat in  dit  land officieel 
honderdjaar. Bent u aan een saturatie- 
punt gekomen? 
Neen, ik denk dat wij in de breedte nog zeker 
willen groeien. Er is ook nog een potentieel 
voorhanden om te groeien. ik denk dat we het 
systeem zodanig bewerkt hebben dat we nu 
constateren dat zowel clubs en gemeenten bezig 
zijn om hun infrastructuur uit te bouwen en dat 
de bezettingsgraad van het aantal spelers alleen 
maar uitbreidt. Er is geen behoefte aan meer 
infrastructuur als er geen vraag is. En vooral bij 
de jeugd is er heel veel vraag. Veel vraag naar 
lesgeving, naar omkadering. Waar Ivo van Aken, 
onze technisch directeur, zich mee bezighoudt 
is gouden arbeid. Ik stel dikwijIs dat ik twee 
rechterhanden heb: Walter Goethals voor het 
administratieve en Ivo van Aken voor het sport- 
technische, allebei managers op hun domein. 

Hoe ben t  u bij de  VTV terechtgekomen? 
Dat is een heel verhaal. Ik was recreant en ben 
op mijn achttiende clubsecretaris geworden. 
Nadien wedstrijdleider en arbitrage, kortom 
het hele gedoe. Ik ben afkomstig uit de Kempen 
en de situatie toen i k  spreek van veertig jaar 
geleden -was zo dat wij stiefmoederlijk behan- 
deld werden onder andere op het vlak van trai- 
ning door het gewest Antwerpen. We hebben 
dan toch wat contacten kunnen leggen die uit- 

Sport  b e l u i s t e r d e . .  . 

eindelijk zijn geresulteerd in een opname in het 
gewestelijk comité. In '79 was ik kandidaat 
voor het centraal comité en werd ik verkozen. 
Als ex-mei-68'er trok ik mee aan de kar voor 
de splitsing van de bond en zo ben ik één van 
de stichtende leden van deVTV geworden. Na 
tien jaar penningmeester, zes jaar ondervoorzit- 
ter en momenteel al zes jaar voorzitter ver- 
wacht ik herverkozen te worden voor de vol- 
gende termijn. 

m Speelt u nog? 
De woensdagavond is voor mij heilig voor het 
tennis. Er moet zich al een zeer ernstige 
omstandigheid voordoen om te verzaken aan 
mijnen tennis. Kwestie van jong te blijven.. . i 

Tennisweetjes 

Yet"Jsu de Baume"Meefvemolgens m'n 500 joarpmktirch ongeyzigd 
tordot in 1873 de Britse majoor WalterWmafield de barn legde 

voor hm huidige r ~ ~ p c l  :m I874 nam deze man een paent op zip 
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De VTV-jeugdpolitiek ouders teuni 
eu trainers, elk op zijn Iiiveali 

In deze periode van euforie waar Kim Clijsters, 
Justine Henin en Xavier Malisse tot de absolute 
top van de wereld behoren, is de boodschap 
meer dan ooit: vang de jeugd zo goed mogelijk 
op, zodat ieder kind zich binnen de eigen 
mogelijkheden maximaal kan ontplooien. 
Niet alleen talenten moeten perfect opgevangen 
worden : ieder lid zal dankzij de juiste aanpak 
meer plezier halen uit tennis en zal dus minder 
snel afhaken. Het zou jammer zijn de talrijke 
jongeren die, geïnspireerd door de Belgische 
topprestaties, met tennissen beginnen, te moe- 
ten verliezen omwille van een foutieve didacti- ., 
sche, methodologische of pedagogische aanpak. 
Met een correcte opvang en een gezonde moti- 
vatie worden dikwijls resultaten bereikt die nie- 

mand voor mogelijk hield. 
Het is ook belangrijk te beseffen dat ieder kind, 
of het nu een uitzonderlijk talent is of niet, met 
dezelfde leermethode op een aangename en 
leerrijke manier moet opgevangen worden. 
Hoe meer talent het kind heeft gekregen van 
moeder natuur, hoe sneller en hoe verder het 
door alle fases loopt. 

Kies voor tcilnis oindat he t  zo vcel ie 
biecici~ heeft 
Starten met tennissen om Kim, Justine of 
Xavier op te volgen, mag nooit. Uiteraard mag 
of moet je ambitieus zijn om iets te bereiken, 
maar het maximum uit jezelf halen is een veel 
gezondere motivatie dan dagdromen over de 
top die toch zo moeilijk te bereiken is. Door 



je moet trachten zoveel mogelijk tennisvaardig- 
heden zo snel mogelijk onder de knie te krijgen 
en zoveel mogelijk wedstrijden te winnen, maar 
laat je niet ontgoochelen door nederlagen en 
moeilijkere momenten want winnen is zeker 
niet het enige dat tennis te bieden heeft. 

De mini - midi - maxi-methode 
om snel en goed te leren tennissen 

het op deze manier aan te pakken, heb je je toe- 
komst altijd zelf in handen en zal je altijd succes 
ervaren en gedreven blijven tennissen. 
Je mag nooit uit het oog verliezen dat tennis 
veel meer te bieden heeft dan het aanleren van 
vaardigheden waardoor je meer wedstrijden 
kan winnen. In de eerste plaats verwerf je langs 
tennis een aantal positieve waarden die je tij- 
dens je ganse leven meer dan van pas zullen 
komen. Tennis is uiteraard goed voor je gezond- 
heid, maar het leren omgaan met stresssituaties, 
het leren respecteren van prestaties van anderen 
en het respect afdwingen door jouw inzet op en 
naast het terrein, het verbeteren van sociale 
vaardigheden, . . . zijn dikwijls enorme meer- 
waarden die al te vlug uit het oog worden ver- 
loren. Dit mag niet verkeerd begrepen worden: 

Wat zit er achter deze methode? 
Dat deze methode wereldwijd zo veel aandacht 
krijgt, bewijst datVTV een leermethode heeft 
ontwikkeld die op alle vlakken scoort : pedago- 
gisch, didactisch, methodologisch, technisch, 
tactisch, fysiek en mentaal. Achter deze metho- 
de zit immers meer dan een aangepaste terrein- 
grootte, kleinere en zachtere rackets, een niet 
zo hoog opstuitende bal zodat het kind tennis 
op maat krijgt aangeboden. 
Deze materiaalaanpassingen laten een kind toe 
op een eenvoudige manier technisch en tactisch 
correct te (leren) tennissen. Enkele voorbeel- 
den volstaan om te overtuigen: een korter 
racket is beter controleerbaar voor een kind en 
geeft daardoor de kans bewegingen aan te leren 
met de eigenschappen van de slagen van de top- 
spelers zodat ieder kind zich optimaal kan ont- 
plooien en het risico op blessures verkleind 
wordt. De zachtere bal is minder snel en geeft 
kinderen de kans balwisselingen op te bouwen 
zoals topspelers, met een goede regelmaat en 
basisdruk zodat opkomen en scoren mogelijk 
wordt. Van bij de eerste les zal de zachtere bal 
ervoor zorgen dat de balsnelheid onder contro- 
le kan gehouden worden. De minder hoge bots 
voorkomt dan weer te extreme grepen die dik- 
wijls in de weg staan om een aantal vaardighe- 
den aan te leren die nodig zijn om competitie 
op degelijk niveau te spelen. 
Het kleinere terrein in combinatie met de zach- 
tere bal stellen ieder kind in staat om balwisse- 
lingen op te bouwen waarbij niet alleen de bal 
goed in het spel kan gehouden worden maar 
waarbij opkomen naar het net geen al te moei- 
lijke opdracht wordt. 
Kinderen kunnen met andere woorden "com- 
pleet" tennis spelen wanneer het terrein en het 
materiaal juist is gekozen. Het mag dus geen 
race zijn om zo snel mogelijk van mini-, naar 
midi- en naar maxitennis over te gaan. Alle 
vaardigheden verwerven binnen de fysieke 
mogelijkheden is dus de boodschap. 

Halen we alles urtde uiiiiii -midi - rnu%f- 
methode? 
We zien vandaag zeker teveel jongeren die niet 
toekomstgericht tennissen. Ze spelen technisch 
en tactisch te arm om ooit op een degelijk 
competitieniveau mee te kunnen. Heel wat sla- 



gen worden met onaanvaardbare technische 
tekorten uitgevoerd. Tactisch zien we te veel 
balwisselingen opbouwen zonder enige creativi- 
teit. Monotoon hoog verdedigen of eentonig 
beuken op de bal zonder enig tactisch concept 
komen al te dikwijls voor en moeten ons tot 
nadenken stemmen. 
Ik durf zeker zeggen dat we vandaag niet 
genoeg profiteren van de mini - midi - maxi- 
methode omdat er te dikwijls wordt overge- 
stapt van de ene fase naar de andere zonder 
rekening te houden met de groei van het kind. 
We weten immers dat niet ieder kind op het- 
zelfde moment even snel groeit en dat sommige 
kinderen daardoor beter iets langer op een fase 
met een Meiner terrein en aangepast materiaal 
zouden blijven spelen om optimaal te kunnen 
blijven ontwikkelen. Te vroeg overstappen heeft 
al te dikwijls geleid tot onoplosbare problemen: 
de kinderen halen niet alles uit zichzelf en zul- 
len vroegtijdig stagneren. Vroegtijdig afhaken is 
dikwijls het gevolg van deze foutieve aanpak. 
Winnen, rankings, klassementen, . . . worden 
dikwijls zo belangrijk dat we vergeten op jonge 
leeftijd de vaardigheden aan te leren die een 
positieve tennistoekomst moeten garanderen. 
We winnen liever op zeer jonge leeftijd met 
tactisch - technisch arm tennis en liggen niet 
wakker van het feit dat we hierdoor de toe- 
komst enorm hypothekeren. 
De sportwetenschap leert dat heel wat fysieke, 
technische, tactische en mentale vaardigheden 
op zeer jonge leeftijd correct moeten aange- 
leerd worden omdat ze - zodra de puberteit 
start - nog moeilijk te veranderen zijn. We kun- 
nen op jonge leeftijd dus beter aandacht beste- 
den aan vaardigheden leren en tennis spelen 
zoals het hoort - technisch en tactisch rijk - en 
als we hiervoor iets langer op een kleiner ter- 
rein moeten blijven en met aangepast materiaal 
moeten spelen, is dat een zeer verstandige 
keuze. Op deze manier zal het kind wanneer 
het over een voldoende groot en sterk lichaam 
beschikt om op een groter terrein te spelen 
met een grotere racket over de juiste vaardig- 
heden beschikken om deze overgang zonder 
moeilijkheden te kunnen maken. Op jonge leef- 
tijd komt het er op aan correct te leren tennis- 
sen en winnen moet men op het tweede plan 
durven plaatsen. Ik wil wel stellen dat correct 
leren tennissen niet in de weg hoeft te staan van 
winnen. Heel wat jongeren hebben in het verle- 
den getoond een mooi jeugdpalmares te kun- 
nen bij mekaar spelen door "goed" te tennissen. 
Een paar nederlagen hebben hun palmares 
zeker niet ontsierd en hun prestaties bij de vol- 
wassenen hebben zeker voor de nodige com- 
pensatie gezorgd. Een goed voorbeeld is Filip 
Dewulf : die verloor in de beker de Borman 
wel eens van jongens die internationaal niets 

geworden zijn. Niemand weet dat nog, maar 
iedereen herinnert zich wel dat Filip de halve 
finale speelde op Roland Garros. 

Wat heeft een kind nodi oin rS optimaal te oritwikkelen. 

Dejiiiste f~erhoiicling 'les v r i j  spelen .- 
~ ~ ~ ? ~ p e t i t i e '  
Al te vlug denkt men dat een kind zo veel 
mogelijk tennisles moet krijgen om ver te gera- 
ken. Het spreekt voor zich dat met één lesje 
per week geen toptennissers kunnen gevormd 
worden. Anderzijds is het ook zo dat kinderen 
die veel les krijgen en daarnaast onvoldoende 
vrij spelen met leeftijdsgenoten ook geen kans 
hebben om zich optimaal te ontwikkelen. 
Tennisles is noodzakelijk om nieuwe vaardighe- 
den aan te leren, tekorten weg te werken of 
vaardigheden te bewaken. Het belang van het 
oefenen van de vaardigheden tijdens vrij spelen 
mag niet onderschat worden. Het feit dat het 
kind met de nodige ernst op de opdrachten van 
de lesgever let tijdens het vrij spelen, maakt 
zeker het verschil tussen een talent en een min- 
der groot talent. 
Naast les en vrij spelen moet de hoeveelheid 
competitiedeelname ook nauwkeurig gekozen 
worden. Zowel te veel als te weinig competitie- 
deelname stoort de ontwikkeling van een kind. 
Het spreekt voor zich dat te veel tornooien 
spelen leidt tot onvoldoende trainingsmomen- 
ten waardoor het leren van vaardigheden, wat 
op jonge leeftijd zo belangrijk is, onvoldoende 
aan bod komt. Maar we mogen ook niet verge- 
ten dat tornooien spelen noodzakelijk is om de 
vaardigheden die tijdens de lessen werden aan- 
geleerd aan te wenden in wedstrijden. Iedere 
degelijke lesgever kan hierbij helpen. (meer 
informatie hierover vindt u ook in het VTV- 
maandblad, nvdr). 

De verliaudingprivate - calfertieve 
l m 1  
De ideale verhouding is individueel te bepalen, 
niet alleen in functie van de hoeveelheid talent 
maar ook in functie van de individuele noden 
van een speler. Wie worstelt met technische 
problemen kan best een privaatlesje meer 
gebruiken. Wie tactisch wil vorderen kan dan 
weer beter een extra collectieve training 
gebruiken. Ook hier is het de lesgever die raad 
moet geven. 

Het helai~g\Jail cotiditietrainiiig ei1 slni-t- 
specifieke ine~tisclie begeleidit~g 
Wie iets hoger mikt dan het lage competitie- 
niveau moet voldoende aandacht besteden aan 
deze elementen. Tennis wordt steeds maar 
agressiever gespeeld en het is dan ook onmoge- 



lijk door te  breken tot de hogere competitie- 
niveaus zonder de juiste conditietrainingen en 
het is zeker onmogelijk competitietennis te spe- 
len zonder al te grote blessures wanneer de 
sportspecifieke medische begeleiding niet 
wordt ingevuld zoals het hoort. Ouders mogen 
zeker niet aanvaarden dat hun kind een degelijk 
tennisprogramma krijgt zonder dat de conditie- 
training en de sportspecifieke medische bege- 
leiding correct is ingevuld. Het kind heeft zon- 
der beide elementen geen schijn van kans ooit 
door te  dringen op de competitieladder. 

Ue plaats vdn de 111eritale trdiniiig 
Het is belangrijk te melden dat mentale trai 
ning geen tovermiddel is dat alleen moet inge- 
vuld worden wanneer er problemen zijn. Elk 
woord dat een lesgever, ouder, . . . uitspreekt is 
een deeltje van de mentale training. Een lesge- 
ver kan een kind mentaal sterk maken door het 
op de juiste manier ledtraining te geven of te 
begeleiden. Een mentale trainer kan zeker een 
meerwaarde betekenen, maar is een druppel op 
een hete plaat wanneer de lesgever zijn deel 
niet juist invult. 

1)ej~iistc tori~ooikctize oni siieller te 
vortlercvi 
Er werd reeds gesteld dat competitie in de 
jeugdopleiding maar al te dikwijls vooraan staat 
en dat de ontwikkeling van het kind tot compe- 
titiespeler hierdoor meestal gehypothekeerd 
wordt. Het komt erop aan samen met de lesge- 
ver de juiste tornooien te kiezen om een kind 
optimaal te doen ontwikkelen. VTV heeft een 
uitgebreid competitieaanbod voor ieders niveau 
Enkele richtlijnen om catastrofes te vermijden: 
een tornooi is op het juiste niveau gekozen 
wanneer het kind, mits zich in te spannen, in 
staat is "compleetn te tennissen. Het kind moet 
aldus in staat zijn tactisch te spelen zoals het 
hoort.Te zware tornooien zijn niet nuttig 
omdat het kind dan alleen kan ondergaan en 
dus nooit zelf initiatief kan nemen in de balwis- 
selingen. Te gemakkelijke tornooien zijn uiter- 
aard ook niet aan te raden. Deelnemen aan de 
tornooien waar je in thuis hoort, is niet alleen 
belangrijk om je vaardigheden in wedstrijden te 
leren gebruiken maar ook om te leren omgaan 
met de typische wedstrijddruk die later het ver- 
schil zal maken. Sampras weet immers dat hij in 
Wimbledon, wanneer hij het jaar voordien 
won, best goed presteert, wil hij zijn ranking 
behouden. Hij zal hierdoor zeker niet zenuw- 
achtig worden maar niets aan het toeval overla- 
ten, waardoor hij in staat is optimaal te  preste- 
ren. Ontmoetingen met leeftijdsgenoten ont- 
wijken is dus het slechtste wat je kan beslissen 
wanneer je hoog mikt. Bij de tornooikeuze 
dient de lesgever weer bij te springen. Men 

mag ook de zo belangrijke twee-één-regel niet 
vergeten. Hiermee wordt bedoeld dat goed 
gekozen tornooien meestal leiden tot twee 
winstwedstrijden tegen één nederlaag. 
Uiteraard mag er meer gewonnen worden, 
maar als de balans 10-0 toont, moet je toch de 
vraag stellen of die tornooien de speler nog 
verder helpen in zijn ontwikkeling. 

Ue plaats mi? ii?Leri?ationale tori?ooieui in 
de o11 tplooiing van eeii kincl 
Tennis Europe en de Internationale Tennisfede- 
ratie organiseren heel wat internationale com- 
petities voor de reeksen -12, -14, -16 en -18. 
Deelname aan deze tornooien kan heel wat 
ervaring geven en ondersteunt ook dikwijls de 
motivatie van de speler; maar toch moet er 
gewezen worden op het feit dat het alleen maar 
zin heeft deel te  nemen aan internationale tor- 
nooien wanneer het kind in België bij de abso- 
lute top hoort en dat de reeksen -1 2 minder 
belangrijk zijn omdat op deze leeftijd vooral 
aan de vorming van de tennisser de nodige aan- 
dacht dient te worden besteed. Deelname aan 
internationale tornooien van laag niveau heeft 
geen zin, strooit alleen maar zand in de ogen en 
geeft zeker geen beeld van het niveau dat het 
kind baalt op de internationale ladder. Je meten 
met de buitenlandse leeftijdsgenoten heeft dus 
alleen maar zin wanneer je kan deelnemen aan 
de sterkere tornooien. 

tlet belang va11 toriiooibegeleidiuig 
Het bijwonen van wedstrijden door de trainer 
staat niet in het teken van het "redden" van de 
wedstrijd maar moet hem in staat stellen de 
tekorten te  achterhalen waaraan tijdens de 
komende lessen en trainingen zal moeten wor- 
den gewerkt. Het is dus niet noodzakelijk dat 
een lesgever alle wedstrijden komt bekijken 
maar het is wel belangrijk dat hij tracht op 
regelmatige tijdstippen evenwichtige wedstrij- 
den te volgen om degelijk en doelgericht trai- 
ning te kunnen geven. 

I-iet ~,r«fiel ei1 l~etjaarpla~i :d+ bijhel \f,iri 

iedel- kinti dat hoogn~ikt 
Nu alles op een rijtje staat wat een kind nodig 
heeft om te  ontwikkelen, blijft er maar één ding 
over : het profiel en het jaarplan. Ieder kind dat 
hoog mikt moet van de verantwoordelijke trai- 
ner een profiel en een jaarplan krijgen waarop 
zeer concreet vermeld staat wat van het kind 
verwacht wordt op het vlak van techniek, tak- 
tiek, fysiek, mentaal en competitie. Hierdoor 
kan het kind doelgerichter werken en zal het 
sneller vorderen. Het is de taak van de trainer 
het profiel en het jaarplan op regelmatige basis 
bij te werken met de gegevens die hij verzameld 
heeft tijdens het bijwonen van wedstrijden. 



De juiste trainer om sneller te op die manier de kans niet krijg om het m&- 
vorderen mum uit zichzelf te Men. Het spreekt voor zich 
Er werd in deze tekst dikwijls verwezen naar de dat het niveau van de trainer in verband moet staan 
inbreng van de lesgever. Teveel lesgevers beperken met het niveau en de ambities van de speler. Zelf 
zich tot het geven van de tennisles en d e n  ande- ben ik dikwijls verrast door de tolerantie van de 
re taken die zo belangrijk zijn in de tennisontwik- ouders, vandaar een kort overzicht van de ver- 
keling van een kind niet in. Dit mag door de schillende trainerniveaus. 
ouders echt niet aanvaard worden omdat hun kind 

De trainersiiiveaus 
Initiator 
De Initiator zal in de toekomst een kortere opleiding krijgen en enkel nog in staat zijn de eerste 
lessen te geven. Zeer talentrijke kinderen die hoog mikken kunnen deze eerste lessen best al van 
eenTrainer B hijgen aangezien deze kinderen het niveau van de Initiator te snel ontgroeien. 

Instructeur 
De Instructeur zal de tenniskennis hebben van de vroegere Initiator, maar geïien hij 25 lesuren 
algemene vorming zai krijgen, zal hij zeker didactisch en methodologisch een stuk sterker staan. 

'Srainer B 
Aan de opleiding vanTrainer B verandert er niets. Hij is dus de geschikte lesgever om spelers tot 
en met C1 5 en speelsters tot en met B0 tennis- en conditietraining aan te bieden alsook hun 
tornooisturing en -begeleiding in te d e n .  
Jongeren met competitieambities kunnen hun mini- en miditennisopleidimg best van een 
Trainer B krijgen. 

TrainerA 
Aan de opleiding vanTrainer A wijzig er ook niets. Hij is dus de geschikte lesgever om spelers 
Heren I (vanaf B+4/6) en speelsters Dames I (vanaf B-2/6)  tennis- en conditietraining aan te 
bieden evenals de tornooisturing- en begeleiding in te vullen. 

Bijscholingen 
VTV organiseert jaarlijks heel wat bijscholingen 
voor de tennislesgevers. Gediplomeerden die 
hun naam willen zien op de jaarlijkse &che 
vanVTV, - affiche die naar alle clubs wordt 
gestuurd in mei -, dienen één congres per jaar 
te volgen. Het is goed er nog eens bij de ouders 
op aan te dringen om veeleisend op te treden 
alvorens het tennislot van hun kind in handen te 
geven van een lesgever. 

De plaats van deVTV-programma's 
binnen de ontwikkelmg van een kind 
VTV is er zich meer dan bewust van dat naast 

de VTV-projecten (Scouting, Gewestelijke en 
Intergewestelijke trainingen en Tennis & Studie) 
er nog heel wat privaatinitiatieven rijn die talent- 
rijke kinderen kunnen opvangen.VTV wil met 
haar projecten samenwerken met club- en pri- 
vaatprojecten zodat het talentrijke kind er beter 
van wordt. Deze samenwerking is noodzakelijk 
wanneer de privaatinitiatieven niet elk onderdeel 
kunnen invullen. Anders gezegd : privaatprojec- 
ten mogen in feite een samenwerking metVTV- 
projecten enkel naast zich neerleggen wanneer ze 
alles invullen zoals het hoort, zoniet hypotheke- 
ren ze de toekomst van hct kind wat de bedoe- 
ling niet kan zijn. i 

Tennisweetj e s  
Van "Sphairistike" tot =Tennisn 

Winafieldl spel kende onmiddeUqk ruccer bij ren aontol cricket- en ooquetdubr; aan de spelregels gofelke dub echter haar eigen inteipretatie 

Dit had voorgevolg dat de ofmaingen von het terrein en de hoogte van het net ovaal verrdirlden. In J877 weid voor de 

wm moa1 het wereldvermowdeWimbledont~~~wi p r p w e e r d  op degrosbanen van de AU E n g h d  Cmquet Uuh 
In 1880 stelde de Mylebone Cricket Club varte normen op voor terreinei en spehgdls voor het r p . ' 7 m  tennis': 

Ynn het oor~pronbelijk'Sph&ifike"Yerdwenen vele elementen en WollterWin&eld wos t e l eurgdd  dm zijn 

oorrpronbelqk idee dehu in m k  p l u g d e  vorm op grote rchadnicces Rende. 

De oorspronkelijke barisregels uit 1880  zijn op heden nog stee& in  hoge more geldig. 



Tennis in statistiekeil 
118.830 enthousiaste tennissers in Vlaanderen 
In 2001 konVTV ziin mootste ledenstiipin~ sinds '92 noteren. Er sloten 3.846 extra leden aan wat 

3 o I 0  D 

hct totaal up maar licfit I 18.830 Irdrn brengt. Hierinct: iVTY (Ie grootsteVlaainsr. grsul~siditeudc 
sporttc<lt:ratic:. In Vlaanderen is voor Iict eerst 29 .  van de bc\ol!&g actief hij een \i'fV-tc~ii~t.iub! 

Tennis: voor jong en oud 
De jeugd, tussen 7 en 15 jaar, vindt duidelijk de weg naar het tennis. De drop-out vanaf 15 jaar doet 
zich zoals in de meeste andere sporten, ook in tennis voor. Daarnaast zien we dat tennis als lifetime- 
sport ook furore maakt.vanaf de leeftijd van 30 jaar stijgt in alle leeftijdscategorieën het aantal tennis- 
sers, zelfs bij de 70-plussers. Het tennis is dus duidelijk een sport voor jong en oud. 

Tennis: een vrouwvriendelijke 
Tennis zit bii de wouwen duideliik in de lift. In 2001 vonden er 4.7% meer dames de wee naar het 
temiscourt in vergelijking met 2,4% meer heren. Uiteraard zijn er momenteel twee schitterende 
ambassadrisses van het vrouwentennis: Clijsters en Henin. Toch is het zo dat not: steeds meer 
mannen 158.7%) dan vrouwen (41,3%) tennissen. 

Limb cte vorig jaar de meeste nieuwe tennissers 
De ledenstijging van het afgelopen jaar was het meest uitgesproken in Limburg (+8,4%).Vooral de 
jongeren onder de 8 jaar trachten er in de voetsporen van Clijsters te treden (een stijging van net geen 
20%). Ook bij de seniors (volwassenen) noteren we de grootste stijging in het gewest Limburg. 

Van M naar L tot XI 
Niet alleen bjgt deVTV er hoe langer hoe meer clubs bij, de clubs worden tevens groter. In de 
categorie kleine clubs (minder dan 200 leden) constateren we een duidelijke daling van het aantal 
clubs, daar waar de grotere clubs (meer dan 500 leden) in aantal toenemen (+28,2%). 

Terreinuitbrc ig, vooral indo 
Het aantal temisterreinen blijft verder toenemen. We noteren nu reeds 3.309 terreinen in deVTV- 
clubs. Het aantal indoorterreinen zit verder duidelijk in de lift (+3,6%), wat de waag naar het 
indoorterinis duidelijk bevestigd. De 657 indoorterreinen zijn verspreid over de 193 "indoorclubs". 
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Yara ,  Minitennis Tour: voor de atlerkteinsten 
De allerkleinsten, de 6- tot 8-jarigen, kunnen zich op de tornooien van deTazoo MinitennisTour 
meten met hun leeftijdsgenootjes. Niet alleen in het zomerseizoen werden er voor hen 135 
tornooien ingericht, maar ook in de winter konden zij deelnemen aan 59 tornooien. 

Stassano Tour, dubbel aantal deelnemers 
De StassanoTour voor de 8- tot 16-jarigen kende in 5 jaar tijd een verdubbeling van het aantal 
deelnemers. In 2001 werden er 168 tornooien georganiseerd waaraan gemiddeld 13 1 jongeren 
deelnamen (+7,4%). De spaarkaartactie heeft zijn beoogde succes gehaald! 
Voor het tweede jaar op rij werden er ook dubbelreeksen georganiseerd. Waar vorig jaar 
83 ploegen inschreven waren er in 2001 al 229 geïnteresseerde ploegen. 

Delta LLlyd datent Cup 
De Delta Llo~dTalent Cup zijn de officiële VTV-selectietornooien voor de Vlaamse jeugdtop. 
Het laatste jaar merken we een daling in het aantal inschrijvingen, dit ten voordele van de Stassano 
Tour. In feite een positieve evolutie wat erop wijst dat meer jongeren op eigen niveau gaan spelen 
in de Stassano Tour. 

Ernst & Young Criterium 
Ook bij de volwassenen is er een systeem van reeksen en klassementen waardoor elkeen tegemgelijk- 
waardige tennissers kan spelen. De 600 tornooien die jaarlijks worden georganiseerd trekken vele 
di l i7~nd~n t~nnissers Mnmenteel zijn er maar liefst 23.392 geklasseerde spelers invlaanderen. 

In het 20-jarig bestaan van de Interclub blijft het aantal interclubploegen jaarlijks stijgen! In 2001 
waren er 6.348 ploegen actief waarvan 2.294 jeugdploegen. De ploegsfeer en de ambiance blijken 
een goede stimulans te zijn voor vele tennissers. Daarnaast zijn er  voldoende reeksen zodat elkeen 
op eigen niveau kan tennissen. 

Meisjes competitief actiever 
Uit onderstaande grafiek blijkt dat de jeugd tot 18 jaar het meest competitie speelt: gemiddeld 
zo'n 9 à 13 wedstrijden per jaar. Na deze leeftijd zakt de competitie-activiteit geleidelijk. 
Opvallend is dat de meisjes op jonge leeftijd (10 tot 14  jaar) vaker wedstrijden spelen.Vanaf 16 
jaar zijn het overwegend de jongendheren die meer aan competitie toe komen dan de 
meisjes/dames. 

Informatisering troef 
In 1998 1anceerdeVTV als eerste federatie een computergestuurd programma voor de verwerking 
van zijn leden, interclub en tornooien, het elit-programma (Elektronische Leden, Interclub en 
Tornooi - administratie). Vandaag kunnen.we stellen dat dit programma een onmisbaar instrument 
is geworden bij de organisatie en praktische werking van de clubs. Maar liefst 84.155 leden 
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(70,9%) werden in 2001 met het elit-systeem effectief aangesloten. Daarnaast werden de 
interclubuitslagen voor 78% via dit systeem verwerkt en de tornooien voor 86%. 
'Op alle vlakken opnieuw een duidelijke stijging t.o.v. het voorgaande jaar. 

www.vtv.be overstelpt met surfers 
In 2001 maakten maar liefst 322.022 geiteresseerden de link met deVTV-website 
Een topdag was 28 november waarbij de klassementen werden bekend gemaakt. 
Er werden op die dag 7.984 hits genoteerd. 

VTV in cijfers 

5 17 tennisclubs 62 1 clubtornooicn 
118.830 leden 168 StassanoTour tornooien 
40.217 junioren 6.348 interclubploegen 
49.085 dames 2.294 jeugdiiterclubploegen 
2.652 incloortennisterreinen 23.392 geklasseerde spelers 
657 outdoorterreinen 307 bijgeschoolde trainers 
398 Elit-clubs 1 14 officials 

Tennisweetj es 
Oorsprong van het woord "tennis' 

De vroegrte vermelding van het woord*tennir"(vroeger"tenetz"gesp~ld) 
dareert uit 1399 ro Engeland 

t 
, :, ... r . .  

. . .  . ~~ 
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. . Over de oorsprong van het woord bestaan er verrdiillende theorieëi.Volgenr , : ~ ~ . . , . 
~. mmmigen zou het $geleid d j n  van de oude Egyptische stad Tinnis, bekend om .' 

de produnie von linnen waormcde de tennisballen werden opgevuld. 

De mem annvonrdbm venie & echter dor"Minis"afgeleid zou d j n  van het Fmnre'rena: wor ongeveer 

alsapok onn1"kon worden vertaald, Dere theorie neemt aon dor in hetjeu de Paume (voorloper van 
tenni) rpelerr deze uiuoep zouden hebben om de opslag aan re kandigen. Alhoewel deze m i i e  

de mee* wamchijnlgke is, kon aj niet met w d c h t e  bewijzen worden gerronfd- . ' 
, . . 

, , .,. . . ~. 
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Belgische T e ~ ~ i s b o ~ d  
bestaat 100 jaar 
Van finale Davis Cup (1904) tot Fed Cup titel (2081) 

De Belgische Tennisbond bestaat honderd jaar (1902-2002): tijd om even 
te grasduinen in een toch wel boeiende geschiedenis van een steeds 
groeiende federatie, die in 1979 werd opgesplitst in twee vleugels. Einde 
dus van een unitaire bond, start van twee snel groeiende Liga's: de 
Vlaamse Tennisvereniging (VTV) en Association Francophone de Tennis 
(AFT). Vooral het Vlaamse tennis maakte snel een spectaculaire sprong, 
vooral via het VTV-trainingscenter in Wilrijk. Het werd ook de start van de 
opleiding voor jong tennistalent via "Tennis en Studie". 



B e l g i s c h e  t e n n i s b o n d  

De eerste jaren 
Geboortejaar 1902: de tennissport heeft reeds 
enkele clubs, bijna uitsluitend Franstalige, 
verspreid over het ganse land en de ''Ligue 
Belge de Lawn Tennis" wordt opgericht. 
Armand Solvay wordt de eerste bondsvoorzit- 
ter. Een tiental clubs met onder meer 
Leopold Brussel, het Antwerpse Beerschot, 
T C  Liège en OstendTC organiseren de eerste 
officiele tornooien en interclubs en ons land 
is dadelijk ook present op het internationale 
toneel. En meteen worden de eerste triomfen 
opgetekend: Paul de Borman speelt de halve 
finale van Wimbledon en het duo de 
Borman/le Maire de Warzée voert via een 
zege tegen Frankrijk. België zowaar naar de 
finale van de Davis Cup (1904). Maar de 
Britten zijn t e  sterk.. .In die eerste jaren zijn 
ook reeds enkele stevige Belgische vrouwtjes 
aan de slag: Dnfresnoy en de Borman behoren 
zelfs tot de Europese top. 
Paul de Borman, Willy le Maire de Warzée: 
ze domineren tot  het begin van de eerste 
wereldoorlog het nationale tennis, daarna 
nemen Leopold de Borman, Jean Washer, 
Charles Naeyaert, André Lacroix de scepter 
over. Bij de vrouwen is het vooral Josiane 
Sigart, die het grootste aantal nationale titels 
verzamelt en in 193 1 zelfs de finale 
Wimbledon dubbel dames speelt aan de zijde 
van een zekere Metaxa. 

Washer en Brichant 
Na afloop van de tweede wereldoorlog (1945) 
heeft ons land plots twee wereldvedetten in 
huis: Philippe Washer en Jacky Brichant. Van 
1945 tot  1962 verdelen ze vrijwel alle natio- 
nale titels onder hun beiden en brengen ze 
België twee keer in de eindfase van de Davis 
Cup (1953 en 1957) na winst van de 
Europese zone. Op  weg naar de titel van 
sterkste Europese land moet twee keer het 
bijzonder sterke team van Italië (Pietrangeli, 
Sirola, Merlo) onderuit gehaald worden: in 
1953 in halve finale, in 1957 in finale. 
De Europese finale van 1957 is onvergetelijk: 
na een adembenemende ontmoeting tegen 
Italië slaagden Washer en Brichant er in een 
1-2 achterstand om te  zetten in een triomf. 
In een eivolle Leopoldkuip zijn iedere dag 
méér dan zevenduizend kijkers present. 
Brichant brengt na een marathonmatch 
(vijf sets) van vier uur tegen Merlo. België op 
gelijke hoogte. Wasber wint (ook in vijf sets) 
de  beslissende wedstrijd tegen Pietrangeli op 
maandag, nadat de match op zondag werd 
stopgezet wegens de invallende duisternis. 
In de interzonale fase verliezen Washer en 
Brichant telkens tegen deverenigde Staten de 
finales. Individueel grijpen zowel Washer als 

Brichant tal van titels op het internationaal 
circuit. Beiden staan in 1957 in de halve fina- 
les van Roland Garros, een jaartje later 
bereikt Brichant in Parijs zelfs de halve finale. 
In die jaren hebben we één topdame: 
Christiane Mercelis staat op een eenzame 
hoogte, verzamelt dertien nationale titels en 
scoort ook knap op het internationaal circuit. 
Ze grijpt titels in vrijwel alle Europese ten- 
nislanden, bereikt drie keer de achtste finales 
op Wimbledon, twee keer op Roland Garros. 

Hombergen en Gurdal 
Ook na de sprookjesjaren met Brichant en 
Washer blijft de  Belgische top bijna uitslui- 
tend francofoon getint. Patrick Hombergen 
troont in de jaren 1965-77 ver boven zijn 
Davis Cup teammaats Eric De  Gronckel, 
Eric Drossart en Bernard Mignot uit. 
Hombergen wordt elf keer nationaal kam- 
pioen, maar kan zich op het internationale 
circuit niet echt doorzetten. Enkele knappe 
prestaties in de Davis Cup, een achtste finale 
op Wimbledon (Hombergen) en een achtste 
finale op Roland Garros (Mignot): beter 
scoort de Belgische top niet. 
Bij de wouwen komt zowaar even een 
Vlaamse naam de erelijst van de nationale 
titelstrijd sieren: Ingrid Loeys (Knokke) 
wordt drie keer kampioene (1967-69), maar 
moet daarna de baan ruimen voor de 
Veriierse Michèle Gurdal. Met de kleine 
Gurdal, die tien jaar op rij de nationale titel 
verovert, komt ons nationale vrouwentennis 
wel aan bod in het buitenland: Michèle haalt 
de achtste finales op Wimbledon en staat zelfs 
een keer in de kwartfinales van de Australian 
Open. 
Einde jaren '70 is het Luikenaar Bernard 
Boileau die ons nationaal domineert. Een jon- 
gen met enorm veel talent. Hij verzamelt acht 
titels, laat Jan Vanlangendonck als "eeuwigen 
tweede op afstand. Boileau haalt zelfs even 
een plaats bij 's werelds vijftig besten. 

Afscheid unitaire bond 
Niet zonder strubbelingen wordt in 1979 de 
Belgische Tennisbond gesplitst in twee vleu- 
gels: de Vlaamse Tennisvereniging (VTV) en 
de Association Francophone de Tennis (AFT). 
Uiteraard blijft een centraal en uitvoerend 
comité van de KBTB behouden. Pierre 
Geelhand was de laatste voorzitter van de uni- 
taire bond. Roger Tonrlamain (VTV) en 
Armand Crombez (AFT) zijn de eerste Liga- 
voorzitters, Jean-Pierre de Bodt wordt de 
eerste algemene voorzitter, in 1952 opge- 
volgd door Pierre-Paul De Keghel. En merk- 
waardig: Walter Goethals (VTV) en Franz 
Lemaire (AFT), de secretarissen-generaal bij 
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de vleugelvorming, zijn nu nog steeds in func- 
tie. Twee ervaren dirigenten die hun vereni- 
gingen naar hogere regionen hebben gevoerd. 
De Vlaamse Tennisvereniging blijft niet bij de 
pakken zitten: er wordt onmiddellijk een trai- 
ningscenter opgericht in Wilrijk/Antwerpen, 
waarover technisch directeur Ivo Van Aken de 
leiding krijgt. Er worden ervaren trainers en 
coaches aangetrokken en wij snel wordt het 
nationale tennisVlaams gekleurd. Steeds meer 
Vlaamse namen vullen de palmaressen aan en 
ook de teams van Davis Cup en Fed Cup zijn 
overwegend bemand door Vlamingen. 

DevriesMlasserman 
Via "Tennis en Studie" krijgen de getalenteer- 
deVlaamse jongeren de kans om mee te din- 
gen naar een internationale tenniscarrière. 
Voor het eerste grote succes zorgen Ann 
Dewies en Sandra Wasserman: in augustus 
1986 veroveren ze inTokio de "WorldYouth 
Cup" na winst in fmale tegen Tsjechoslowakije. 
Een triomf voor de Vlaamse Tennisvereniging, 

die daarna ook Sabine Appelmans over de 
Wilrijkse vloer krijgt. Met Devries, 
Wasserman en Appelmans krijgen we een 
ganse reeksVlaamse namen op de erelijst van 
de nationale kampioenschappen. De Vlaamse 
jongens blijven evenmin bij de pakken zitten: 
na Bart Wuyts en Filip Dewulf veroveren Kris 
Goossens, Christophe Van Garsse en Johan 
Van Herck, drie producten van deVlaamse 
tennisschool, een nationale 
kroon.Internationaa1 wordt er eveneens goed 
gescoord: Ann Devries en Sandra Wasserman 
moeten het wel zonder titels stellen, maar 
dringen toch door tot de tophonderd van de 
wereld. Sabine Appelmans wordt de eerste 
Vlaamse ster: hoogtepunten zijn zeven WTA- 
Tour titels, een kwartfinale op de Australian 
Open, tien jaar een vaste pion in de Fed Cup. 
Sabine bereikt in november 98 haar beste 
plaats op de wereldrang1ijst:nummer zestien! 
Ook uit de Waalse regio duikt een toptalent 
op: DominiqueVan Roost-Monami. 
Ze pakt vier nationale titels op rij (1992-95), 



verzamelt vijf carrièretitels op de WTA-Tour, 
staat twee keer in de kwartfinales van de 
Australiau Open en haalt zelfs even een plaats 
in 's werelds toptien: ze is nummer negen in 
november '98. 

Davis Cup en Fed Cup 
Vooral met Filip Dewulf, JohanVan Herck, 
ChristopheVan Garsse, Kris Goossens en 
Xavier Malisse stond België negen keer bij 
de wereldelite van de Davis Cup: in de 
Wereldgroep dus. Uitschieters? Een kwartf- 
nale tegen de Verenigde Staten (na winst 
tegen Nederland) in 1998, een halve finale in 
Pau tegen Frankrijk in 1999 na overwinningen 
tegenTsjechië en Zwitserland. In 2001 werd 
het  een nederlaag in de eerste ronde tegen 
Frankrijk, dat later de titel zou grijpen. 
Daarna werd in Luik de play-off voor het 
behoud in de Wereldgroep verloren tegen 
Marokko. Maar het is duidelijk: met Xavier 
Malisse, de Rochus broers Christophe en 
Olivier, en duhbelspecialist Tom Vanhoudt zal 
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België snel weer een plaats in de Wereldgroep 
heroveren. 
En dan de Fed Cup! De rush naar de wereld- 
top begon in feite in 1995 in het Spaanse La 
Manga: daar plaatste het team van kapitein 
Steven Martens (Appelmans, Courtois, Feber) 
zich samen met Tsjechië voor de Wereldgroep 
11. Daarna werd gepromoveerd naar 
Wereldgroep I met als beste prestatie een 
halve finale in Nice tegen Frankrijk in  1997 
(Appelmans,Van Roost, Callens). Maar met 
het veroveren van de Fed Cup vorig jaar in 
Madrid, bereikte ons nationale vrouwentennis 
een hoogtepunt: Kim Clijsters, Justine Henin, 
Els Callens en Laurence Courtois haalden de 
Spaanse favorieten onderuit in de halve finale, 
grepen daarna bijna moeiteloos de titel in 
finale tegen Rusland. Het grootste Belgisch 
teamsucces ooit! 

Clijsters en Henin 
Kim Clijsters en Justine Henin: ze werden 
reeds van in hun prille jeugdjaren als heel 
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grote talenten aangewezen, maar dat ze reeds 
in 2001 zouden doordringen tot 's werelds 
toptien? Neen, dat had niemand durven dro- 
men. Kim Clijsters in de finale van Roland 
Garros toen ze net 18 jaar was, Justine Henin 
in de finale van Wimbledon toen ze amper 
19 jaar was! En dan die ongelooflijke reeks 
prestaties in dat droomjaar 200: drie titels en 
drie finales voor Clijsters. eveneens drie titels 
en drie finales voor Henin.Tennisland België 
staat meteen centraal in het wereldnieuws. 

En als uitschieter is er dit jaar de overwin- 
ning van Kim Clijsters op de Masters (tcgen 
Serena Williams). Hierdoor sluit Kim haar 
tennisseizoen af op de 4de plaats op de 
wereldranglijst. 

Ook dit nog: algemeen voorzitter van de 
BelgischeTennisbond isYves Freson, de Liga- 
voorzitters Jean-Paul Van Ussel en André Stein 
zijn de ondervoorzitters. i 

Tennisweeti es 
. , 
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De puntentelling 4 *c 

v'nwaar komi nu de - mor onze logisch gangbare begippen - etgenoardige telling vm%> 

Ook hieromtrent bestaat geeo zekerheid. Woanchijnl~k is de puntentelling 

. , gebareerd op her middeleeuwre zatigtallge reRensrelrei. 

W ~ e m  sommgen he@ de tellrng te moken met het gebruik uan een . ~, 

, b í j .@Gp  . . .. de p ime:  Ëlk spelging erom 6 0  punten re behalen bij 4g&onnen slagen. 
: Per gewoonen slag worden dur 15 punten toegekend (15/0 ,15/15 ,30/15 ,  enz...). 

. . 

Volgens anderen vindt de telling hoar oorsprong in het spelen om 15 stuivers per gewonnen dog. In die  tijd 
kende men namelijk een zilveren kroon die 6 0  eenheden waard wm (60 sous); 4 x IS sous war dus m boon. 

Hiermede km men doo sen telling van I5 - 30 - 45 -game verklaren. Er wordt verooderxdd dor noar mio. 

logie pon de tweeletrergrepige uiuprank tn her Engek voor 15 m 30 de 45  tot 4 0  i r " a z -  

Een echt sluitende uitleg waarom bij de telling ineens met 
I 0  i.pr I5  punten van 30 noar 4 0  wordtgesprongen is er echter niet. a 

Ook OW de oor~prong von de termen 7ove"(nul) cn"deucs"(Be1ijk) is er #sen absolute zekerheid. De mrm van 
her ei ("l'oemf"in her Frans) m o r  mogelijk model mor de nul en zou door de Engeisen verbarrerd zijn rot 

S)euceSu vermoedelijk te herleiden tot"deux"of"deua b jouer": nog twee (te spelen). 



De Bloso-actie 'Spor ttak iil de kijker' 
Bloso is in 2000 gestart met een nieuwe sportpromotionele actie waarbij jaarlijks 
één bepaalde sporttak (of groep van sporttakken) specifiek in het daglicht wordt 
geplaatst. Deze actie wordt georganiseerd door het Bloso in nauwe samenwerking 
met de betrokken sportfederatie(s). 
In 2000 werd aerobics en fitness gepromoot, in 2001 gymnastiek, in 2002 tennis 
en voor 2003 staat korfbal in de kijker. In september 2003 zal de sporttak voor 
2004 worden vastgelegd 
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Criteria voor de selectie van een sporttak~$?;221 

voor de actie 'Sporttak in de kijker' 
:Alle Vlaamse sportfederaties en alle sporttakken komen in principe in aanmerking voor de actie 
&sporttak in de kijker'. De algemene doelstellingen van de actie zijn : de sportparticipatie 

<- 

%erhogen, .* de drempels verlagen en de bekendheid van de sporttak verhogen. Niet-sporters en 
set-georganiseerde sporters zijn de voornaamste doelgroep. 
d 

principe wordt de actie 'Sporttak in de kijker' op jaarbasis beperkt tot l sporttak. 
en sporttak komt in aanmerking voor de actie 'Sporttak in de kijker' als aan de volgende 

%vee criteria wordt voldaan: 
1. De sportfederatie(s) van de betrokken sporttak is/zijn bereid om, in gezamenlijk overleg 

met Bloso, een jaaractieplan op te stellen waarin sensibilisatie, initiatie, promotionele acties 
en vorming aan bod komen. Dit omvat ook drempelverlagende maatregelen met het oog op 
de democratisering van de sporttak. De sportfederatie moet de noodzaak aan promotie voor 
de voorgestelde sporttak aantonen en de voordracht motiveren. 
De sportfederatie zal na afloop ook een evaluatie maken van de gevoerde actie. 

. De sportfederatie(s) van de betrokken sporttak is/iijn bereid, samen met Bloso actief aan de 
actie mee te werken, met inzet van de nodige mankracht. Tevens engageren zij zich om de bij 
haar/hun aangesloten sportclubs te stimuleren om aan de actie mee te werken. 

I Bovendien moet ook worden voldaan aan één of meerdere van de volgende bijkomende critena: 
1. In de loop van het actiejaar wordt invlaanderen een belangrijk sportevenement (b.v. EK of 

WK) georganiseerd, waardoor de betrokken sporttak extra media-aandacht krijgt. 
2. EenVlaamse topatleet of topsportploeg uit de betrokken sporttak speelt een vooraanstaande 

rol op de internationale sportscène. Deze 'vedetten' kunnen de aandacht van de jongeren 
wekken voor hun sporttak en aldus een voortrekkersrol spelen en een voorbeeldfunctie 
hebben voor vele jongcrcn, sportbcocfcnaars cn potentiële sportbeoefenaars. 

3.  Een of meerdere sponsors worden bereid gevonden om een financiële inspanning te leveren 
om via promotie de betrokken sporttak in de kijker te plaatsen. 

4. Het aantal aangesloten jongeren (< 19 jaar) dat de sporttak beoefent, bedraagt minder dan 
30% van het totale aantal aangesloten leden van deze sporttak. 

De Vlaamse sportfederaties kunnen hun sporttak voordragen als "Sporttak in de kijker" via een 
gemotiveerde kandidatuurstelling en op voorwaarde dat zij voldoen aan de twee verplichte criteria 
en aan ten minste één van de bijkomende criteria. 
Meer uiformatie: Bloso, Afdeling sportpromotie en inspectie Tel: 02-209.45.13 
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Tennis: Sport 

1 sportfiguur was de voorbije twee jaar alomtegenwoórdig in de media: 
Kim Clijsters, een Vlaamse tiener bij de top 5 van het vrouwentennis. 
De goedlachse en steeds positief ingestelde Kim maakte de jeugd hier 
compleet tennisgek. Nu de aandacht van het grote publiek voor de tennissport 
een ongekende hoogte heeft bereikt, leek het een prachtige uitdaging om 
jongeren en potentiële beoefenaars effectief aan het tennissen te krijgen. 



lak in de kijker 2002 

Met dit doel voor ogen werd door Bloso beslist om,in.samenwerking met deVlaamse 
Tennisvereniging (VïV), tennis In 2002 als sporttak in de kijker te plaatsen. Hiertoe werd een 
jaarprogramma uitgewerkt met é-en hele reeks activiteiten. 

l. 7 en S m r t :  Clinic voor lesgevers recreatietennis 
Voor iedereen die als lesgever.zou optreden tijdens' de actie "Sporttak in de kijkern werd in 
maart een tweedaagse clinic recreatietennis georpiseerd. Deze clinic had plaats inh-ét 
BIoso-centrum te Herentals o.l.v. experts uit Nederland en Vlaanderen. 
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spor t tak  in de  ki jker 

2. April - juni: Informatieve reportages 
Van april tot en met juni werd de tennissport, op alle 11 regionaleTV-zenders in 
Vlaanderen, letterlijk in de kijker geplaatst. In 4 informatieve reportages werd tennis vanuit 
verschillende hoeken onder de loep genomen. Deze reportages werden uitgezonden tijdens 
bet weekend-programma 'Tendens". 

o Op 20 en 21 april ging het over 'tennis als Life-time sport'. Tennis is er voor 
iedereen en voor alle leeftijden. Tevens werd een overzicht gegeven van alle 
competitievormen. 

o Op 4 en 5 mei werd de werking van deVTV en de tennisclubs toegelicht. 
De clubs streven kwaliteit na door te werken met gekwalificeerde lesgevers. 
Ivo Van Aken gaf hierbij uitleg over de kaderopleiding invlaanderen. 

o Op 25 en 26 mei werd de topsport behandeld. Talentvolle jongeren krijgen 
opleiding en begeleiding in het VTV-centrumTourlamain in Wilrijk. Deze reportage 
toonde ook hoe deze talentvolle jongeren worden geselecteerd. 

O Op 22 en 23 juni werden minitennis en jeugdtennis in de kijker geplaatst. 
Deze reportage liet zien hoe tennis aan de jongeren wordt aangeboden. 
Tevens werd hier promotie gemaakt voor de zomerpromotietour. 

3. 19 en 20 april: Tennishappening VSSF (Vlaamse Studenten 
Sportfederatie) 
Voor de studenten werd een tweedaagse happening georganiseerd met als centraal thema 
tennis. Het thema werd recreatief, competitief en informatief omkaderd. Het evenement had 
plaats op de tennisterreinen vanTC Forest Hills op vrijdag 19 en zaterdag 20 april. 
Naast een competitie voor klassementspelers en initiatielessen voor recreanten, gaven 
universiteiten en hogescholen op zaterdag 20 april informatie over het thema "Sport en 
studeren, geslaagd combineren." 

4. 5 mei: Tennishappening 
Op 5 mei werd in de Blaarmeersen te Gent een grote tennishappening georganiseerd van 
10 tot 17u. Op deze dag werden tiebreak-wedstrijden, minitennis, tennisinitiatie, 
tennisdemonstratie en randanimatie aangeboden en dit zowel indoor als outdoor. 
Dit evenement richtte zich naar de tennis-minded jeugd van 6 tot 18 jaar. 

5. Juli - augustus: Zomerpromotietour 
Tijdens de vakantiemaanden werd in 8 Vlaamse badsteden op de dijk voor iedereen gratis 
een tennisprogramma aangeboden. Dit programma omvatte tennisinitiatie, animatie en 
demonstraties. 
Het promotieteam bestond uit ervaren lesgevers, die ook beschikten over het nodige materiaal. 
Tijdens de promotietour hebben 2600 deelnemers actief kennis gemaakt met tennis. 

Data en actieplaatsen van de promotietour: 
O dinsdag 9 juli Nieuwpoort, ter hoogte van het Badengebouw 
O woensdag 10 juli Westende, op het Rausschenbergplein 
O donderdag 18 juli Koksijde, op de zeedijk 
O vrijdag 19 juli De Panne, ter hoogte van dewitte Berg 
o donderdag 8 augustus Oostende, ter hoogte van de Drie Gapers 
O vrijdag 9 augustus Middelkerke, ter hoogte van het Casino 
o maandag 12 augustus Blankenberge, ter hoogte van de Pier 
O dinsdag 13 augustus Wenduine, op de Rotonde aan het Wielingenbad 

6. Juli - augustus: Eéndagstornooien 
Voor de niet-geklasseerde spelers werden tijdens de maanden juli en augustus eendagstor- 
nooien ingericht. Per provincie waren telkens 2 tornooien gepland. Deze tornooivorm is 
bedoeld om de drop-out van minder-getalenteerde of beginnende spelers tegen te gaan. 
Per tornooi kunnen maximaal 144 spelers deelnemen, verdeeld over 6 terreintjes. Iedereen 
speelt minimaal 6 wedstrijdjes. 

Naast de tennisbaan was er voldoende animatie om er een onvergetelijke dag van te 
maken. Door het enorme succes waren bijna alle tornooien volzet. In totaal namen 
1120 jongeren deel aan de ééndagstornooien. 



S p o r t t a k  in d e  k i j k e r  

Data en plaatsen van de eendagstornooien: 
O maandag 1 S juli -Huizingen, provinciaal domein 
0 woensdag 17 juli Lommel, sportcentrum De Soeverein 
0 zondag 28 juli Schoten, TC Gym 
0 zaterdag 3 augustus Gent, Blaarmeersen 
0 zondag 4 augustus Beveren, TC Beckhand 
o zaterdag 10 augustus Leuven ,TC Lovanium 
o zondag I l augustus Blankenberge, Bloso-centrum 
0 zaterdag 17 augustus Zonhoven, TC Basveld 
0 zondag 18 augustus Giste1,TC 't Ghistelehof 
o zaterdag 24 augustus Mechelen, Vrijbroekpark 

.-**p- 
"I- --..-- 

Tennis 

Kom gratis 
tennissen 

d aan zee, 

Eendagstornaoien tennis 
Dubheitornooien voor 
beginnende en n i e t  
seklaescerde spelers 

r .  13 - 15 september: Feest van de jeugd 
Van 13 tot 15 september had in Forest Hills in Wommelgem het "Feest van de jeugd" plaats. 
Dit evenement, een klassieker van de VTV, vormde de apotheose van alle jeugdtornooien 
van het afgelopen jaar. 
In het kader van de actie "Sporttak in de kijkern werd deze editie extra in de verf gezet. 
Zo zorgde VTV samen met Bloso dit jaar voor een uitgebreide randanimatie. 

8. Oktober - november: Bijscholing lager onderwijs 
Met de steun van de minister van Onderwijs werd voor de leerkrachten van het 
basisonderwijs een bijscholing minitennis georganiseerd. 
Hiervoor werd een didactisch pakket voor de leerkrachten ontwikkeld. Dit didactisch 
pakket omvat een handboek voor de leerkrachten en rapportboekjes voor de leerlingen, . . . 
Er werden 2 bijscholingen per provincie georganiseerd. 

Ongeveer 400 deelnemers namen enthousiast deel aan de bijscholing. 

9. 11 november: BVLO - studiedag 
De Bond voor Lichamelijke Opvoeding organiseert elk jaar zijn studiedag in het teken van de 
actie "Sporttak in de kijker". Bloso ondersteunt deze bijscholing door een tussenkomst in de 
vergoeding van de lesgevers. 

Deze studiedag was gericht naar d e  leerkrachten L.O. van het secundair onderwijs. 

De actie 'Tennis - Sporttak in de kijker 2002" dankt zijn sponsors 



Tennisweetj es 
Het Belgische klasseringsssyteem 

Het Belgirche tennir relt 16 oflciël, klassementen, nl.: 
A, B-15/4,B-15/2,  B-158-4/6,B-2/6.  BO,B+2/6,Bt4/6,C+lS, 

C+lS/2.  C+15/4, C+30, C+30/2 en C+30/4. 

Aon elk mn deze klnsementen wordt een overeenkomende puntenwaarde toegekend: 
wn 80punten (A) tot en mrt S punten (C+30/4 en Niet Geklasseerd) 

Om een offjneel klassement te  krijgen &unt een speler onn minstens 
vier enkelspelwdsmlden te hebben deelgenomen. 

Normacl gezien kan een speler mnumaal slechts 3 klassementen per jam staen. 

Nom ha enkel~peIklonoment bemat er ook een dubbel~pelklassement. 
Hiervoor komen enkel de spelers in aanmerking die tqdens het voorbjle jaar 

minstens 8 dubbelwe&uqden hebben gapeeld 

OfficiP7e reglementaire tennirluedij 

Een ruinispeler is rerplidit om de officiële reglenimtaire tennikleàj te dragen tifdem alie oflciële tornooien. 
Deze kledq is een geheel won oflciële reglementaire kledingstukken m bijgerolg dient elk kledingstuk 

ofzonderlqk te voldoen aon de internationale normen en tuorschrijen van ATP/lTF/WTA. 

Zo bataan er dporte voornhrlften FOOI dames, heren en/ofbeiden. 

Ook in verband met redma-opsch-ften b m a n  er speu$e!+e bepalingen qua grootte, uitzicht enz... 

Indien eon speler de voorschr$ten omtrent de kledq niet eerbiedigt. wordt hem/haar het aanvangen van een ofl. 
dële wedrtrzjd ontzegd door de rchd&echter en beschikt hij/zij orer IS  minuten om zich.te kleden volgens de 

o$tiëlc morsch-fren. Indien de speler er niet in slaagt om zich voor zqn/hoar we&rqd aon tr bieden in regle- 
mentoire tennikledij, wordt hij/rij na het versmijken run deze IS minuren gediskwalificeerd. 

Enkele uitmuntende prestaties 

1999 :België speelde I /2ef;nale tegen Fronhifk in de Dam Cup 

2001 :het Belgildie damesteom wint de M Cup in Modrid 

2001 :het por  van de indivrduele sportieve succesen :Kim Cl~jszers 
ffnallne in Rolond Gorros en junfne Henin in Wimbledon I 

2002 :Kim Clysterr hoah de I12qfinnIe op deAustrahan Open (Melbourne) en 
wint de Masters regen Serena Williarm 

Palmares WV-tennisser van hetjaar 

Sin& 1995 kenrViVelR~om tqdem een rpenalc eindejaarnering de ~rel'ViV-Tennirrer van hetfaor" toe. 

Volgende nomen stom op het palmorer : 

1995 : Sobina Appelmam en Filip Dewulf 
1996 : Sobinr Appelmom 

1997 : Filip Dew-f 
1998 : Xovier Mnlirre 

1999,2000 en 2001 :Kim Clgrterr 



Vlamderen telt 2 vvetermen die ngelmatig van zich laten spreken : 

Bij de &mes koonde de Wen-Wonme Klaar~eVAN BMRLE zich in 2001 

In 1999 behonlde zij ook reeds d m  titel in het enkekei  in Amsterda 

Bij de heren werd Pierre GODFROID in 1999 wweldkampiom 
Veteranen ddbelspel (emegorfe +40 jaar). 

In 2002 herhaalde hij zijn erploot : in  het Oostenrijkre SwjëId wer 
hij Europeer Kampíom enkel- en dubbekel (categorie +45 jaar). 

Een spëciale wmelding werd in 
I0 j ~ a r  binnen de top M vm 

hier over onze ~ p n t h i e k e  Snbina AFTEUIANS. 

Uit Prbsnrelijkheid beslicteYiV&n ook hoorde ofi~i2iciële 
t i e l  Y~~'VTV-kmbmsadriee"toe te kennen I 

aan dem-webs#e (d;nv .bé)  bet lo50"CLftKX HOOFD 

Bij de bespreking van diYiY-website schreef CIioRr : 

"De nek m deVdonmrq Tennherenigfng oogt veelbelovend snfliuend. 
Dat mag wel, nu onze driekleur tweemuolni de wpldtoptien opduik. 

;gleihenren, rraruten, ronkings, adres- en tomooigegevem gesuuaumrd en 
regeIYk.op een intmmeve rnonier te verpakken." 
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OMOB, PARTNER VAN DE SPORTFEDERATIES 

800.000 VERZEKERDEN KUNNEN ZICH NIET VERGISSEN 
www.omob.be 


