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Training sessions based on strategic concepts
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Kwalitatieve oefenstof op niveau van de speler
JUAN PABLO ABARCA DE LA FUENTE (ENG)

Kidspadel: de organisatie en de inhoud
VINCENT DEDECKER & EVA DE BLOCK

Oefenstof, oefenstof en oefenstof. Dit zijn de 3 zaken waar
cursisten het vaakst naar vragen bij de start van de
trainersopleidingen. Door de insteek van een bepaalde oefening
te wijzigen kan je echter zelf ook heel wat oefenstof bedenken.
De juiste oefenstof op niveau van de spelers op een correcte
manier brengen is een skill die elke trainer zou moeten hebben.
Juan Pablo neemt je mee in zijn manier van het brengen van
oefenstof in een leuke sessie on court op clubniveau (P100P300).

Kidspadel staat overal ter wereld nog in zijn kinderschoenen.
Jessie Brouwers, manager padel bij Padel by Tennis Vlaanderen
geeft een korte inleiding over hoe ver we staan met dit project.
Nadien gaan we verder in op de kidspadel werking op de club.
Vincent startte reeds op verschillende clubs een
padel(jeugd)werking op. Hij neemt jullie mee doorheen zijn
verhaal en de manier waarop hij zijn padelwerking in diverse
clubs installeert.
Eva is in haar padelclub zeer actief als voortrekker van het
Kidspadelverhaal. Zij gaat dieper in op de inhoud van de lessen
en oefenstof bij haar op de club en toont hoe ook een Padel
Tour Junior een succes kan zijn voor spelers.

Juan Pablo Abarca de la Fuente is vooral gekend in het
zuidelijker deel van ons land en in de tenniswereld. Hij
behaalde een hoog niveau als speler en was ook coach van
onder andere 12 ATP top 500 spelers.
Tegenwoordig is hij ook helemaal into padel. Hij was Belgisch
kampioen in 2017, maar net als in tennis ligt zijn roeping vooral
in het coachen. De opmerkzame kijker heeft hem misschien
opgemerkt op de bank van het nationale mannenteam op het
WK in Qatar deze week. Daar fungeert hij als selectionneur en
coach voor de mannelijke spelers. Daarnaast is hij ook technisch
directeur bij AFT Padel.

Vincent Dedecker is een
gekende naam in zowel de
tennis- als padelwereld. Hij
was een van de eerste trainers
die een trainersopleiding padel
volgde in Vlaanderen en is
bijgevolg van bij het begin
betrokken in de evolutie van de
sport. De laatste jaren heeft Vincent zich meer toegelegd op
het opleidingsverhaal en is hij zo hoofddocent geworden bij
Padel by Tennis Vlaanderen en als selectionneur bij Padel
Belgium voor de nationale dames- en herenploegen. Vincent
staat aan het hoofd van de Attak Padel Academy, die
padellessen verzorgt in verschillende
clubs in West- en Oost-Vlaanderen.

The session will focus on how to deliver training sessions based
on strategic concepts for competitive players.
The aims of the session is that the participants get knowledge
about the key strategies and tactics in padel, how to design a
session based on strategy concepts, how to plan the season.
The session will include examples on court explaining the why’s
of each exercise.

Rafael Conde Ripoll is a passionate padel and tennis coach and
soon to be engineer. He is level 2 coach by the respective
Spanish Federations.
He is also studying a Master’s Degree in Performance Analysis,
Innovation and Development of Tennis as well as he is a
professor in the new Master’s Degree in Methodology,
Performance Analysis and Entrepreneurship of Padel.
He has also collaborated with the Spanish Federation and the
University of Murcia delivering padel courses. Likewise, he is
the author of the book “Padel Guide for Coaches”. And, so far,
he has published one scientific article related to padel, and
more are to come.
As a player, he has played some prequalies of the WPT and
played for several years for the Asturias team in the Spanish
Padel Championship by regions.
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Juan Pablo is op zijn best op het terrein en dit wil hij jullie
graag laten zien in zijn sessie rond on court oefenstof.

Eva De Block is eigenaar van
Padelclub Hangar, behaalt mooie
resulaten in de hoogste reeksen van
het damespadel en een van de meest
actieve docenten bij het korps van
Padel by Tennis Vlaanderen.
Kidspadel in Hangar is een echt feest.
Ze is vooruitstrevend op het vlak van
padel voor kids en ze zat mee in de
eerste werkgroepen voor dit project. Haar enthousiasme zal
aanstekelijk werken. Laat je inspireren over hoe ze bij Hangar
padel voor kids inhoudelijk aanpakken.
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