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Beste cursist,
Wij sturen je nu al belangrijke info door zodat je je op voorhand al wat kan beginnen voorbereiden en niet overladen wordt met
info bij de start van de cursus. We verwachten uiteraard enkel gemotiveerde cursisten die gekozen hebben voor een boeiende
trainerscarrière.

1.

ENKELE BASISAFSPRAKEN:
✓ Een goede attitude is héél belangrijk (o.a. op tijd aanwezig zijn, actief volgen, taken volgens timing afwerken,
klaarzetten en opruimen materiaal,…)
✓ Cursus wordt gevolgd in tenniskledij. Enkel voor de vakken veilig sporten preventief en curatief is tenniskledij niet
noodzakelijk.
✓ Afwezigheid steeds telefonisch of per mail verwittigen (contactgegevens docent beschikbaar via lessenrooster). De
cursist kan ten hoogste 20% van de lessen afwezig zijn. De examencommissie kan een cursist de deelname aan de
examens weigeren op basis van zijn afwezigheden.

2.

NUTTIGE INFO:
✓ De cursus Initiator volgen is een intensief traject. Een mentor is zeker aan te bevelen om de cursus goed te
doorlopen. De mentor kan een trainer, jeugdverantwoordelijke of bestuurslid zijn van de club die op de hoogte is van
het traject om Initiator te worden. De functie van de mentor is de kandidaat Initiator met raad en daad bijstaan bij
het afwerken van het opleidingstraject.
✓ De eerste cursusdag van module 2: basistechnieken (niet clubfuncties) zal de docent de contactgegevens van de
kandidaten mailen. Zorg dat je deze goed bijhoudt, want jullie zullen in de loop van de cursus ook buiten de cursus
contact moeten houden met elkaar.
✓ Voorzie in je agenda elke avond nog wat tijd voor de dagelijkse “taak” (o.a. maken van lesvoorbereidingen voor de
praktijkles van de dag erna). Spelen van tornooi of lesgeven ’s avonds is geen excuus om taken niet te maken.
✓ Het hete hangijzer: spelers meebrengen (max. 2de leerjaar, niveau Blauw of Rood). Er wordt van jullie verwacht
(toelatingsvoorwaarde cursus) dat jullie spelers zoeken die gratis lessen willen volgen tijdens de laatste drie dagen
van de cursus. Wij verwachten op de eerste cursusdag van module 2: basistechnieken (niet clubfuncties) een
“verzorgde” lijst met deze namen (zie onderstaand invuldocument). Op dat moment (dus niet op voorhand mailen
met docent of cursusverantwoordelijke) worden de concrete afspraken gemaakt samen met de volledige groep (wie
brengt wanneer hoeveel kinderen mee). Met de ouders spreek je op voorhand ‘voorwaardelijk’ af tot na de eerste
cursusdag van module 2: basistechnieken. Dan kan je definitieve afspraken maken. Hieronder het overzicht hoeveel
spelers nodig zijn op de verschillende dagen. Dit verschilt per dag omdat er een opbouw is in lesgeven aan 2 spelers,
lesgeven aan 4 spelers & proefles geven aan eigen 4 spelers.
•
1e dag met kinderen: 12 cursisten. Er dienen 12 spelers in de cursus aanwezig te zijn tussen 9u en 13u
•
2e dag met kinderen: 12 cursisten. Er dienen 24 spelers in de cursus aanwezig te zijn tussen 9u en 13u
•
3e dag met kinderen: 12 cursisten. Elke cursist dient 4 spelers mee te brengen voor zijn proefles, de generale
repetitie voor de examenles. De les wordt ingepland tussen 9u tot 13u of 14u tot 17u. Cursisten kunnen
afspreken om zelfde kinderen te gebruiken, op voorwaarde dat de trainer de spelers kent én dat de spelers
maximum 2 sessies proeflessen volgen.
✓ Didactisch materiaal:
•
Je dient het nieuwe KidsTennis trainersboek mee te
hebben naar de cursus. Je kan dit boek aankopen
tijdens het cursusmoment clubfuncties (20 EUR). Indien
je niet aanwezig kan zijn tijdens dit cursusmoment,
kan je het boek aanvragen via
info@tennisvlaanderen.be
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•

“voldoende” markeringslijnen om het terrein af te bakenen of zones te leggen (check hiervoor eventueel bij
de hoofdtrainer op je club)
•
markeringshoedjes of targets om naar te richten
✓ Examens:
•
Er is een afzonderlijk examen 1e zittijd voor de verschillende modules. De 2de zittijd zijn alle modules samen.
•
Module 1 bestaat uit
o Didactiek
o Veilig sporten preventief
o Veilig sporten curatief (ook praktijktest reanimatie)
•
Module 2 bestaat uit
o Clubfuncties
o Basistechnieken,-tactieken en foutenanalyse KidsTennis (Blauw/Rood)
o KidsTennis fundamenten (Blauw/Rood)
•
Module 3 is een praktijkexamen (didactische oefeningen) en wordt georganiseerd op gewestelijke
examendagen. Je kan cursus volgen in gewest x, en om praktische redenen examen afwerken in gewest y. Je
brengt hiervoor 4 spelers mee (niveau Blauw of Rood) waarmee je tussen de cursus en het examen al kan
oefenen.
•
Geen deelname aan de 1e zittijd houdt in dat je rechtstreeks deelneemt aan 2de zittijd. Geen deelname aan
de 2de zittijd betekent dat je de vakken opnieuw moet afleggen waarvoor je niet geslaagd bent in eerste
zittijd. In dit geval dien je in te schrijven als bisser (50% korting), volg je de af te leggen vakken opnieuw en
heb je 2 examenkansen.
✓ Alle info over de af te leggen stage (lesgeefstage + 4u stage in een erkende kidstennisschool + assisteren op activiteit
van Tennis Vlaanderen) en inschrijvingsprocedure voor de activiteit vind je op ‘www.tennisvlaanderen.be > trainer >
Initiator > module 4’. Bij het begin van de cursus moet je wel al een stagebegeleider doorgeven (zie hieronder) voor
de 4u lesstage in eigen club (min. 5 jaar gediplomeerd Initiator) en een externe club (erkende KidsTennisschool en/of
club in top 30 van het jeugdfonds) voor de andere 4u lesstage. De concrete inhoud van de lesgeefstage (= idem voor
eigen/externe club) en taak van de stagebegeleider vind je op ‘www.tennisvlaanderen.be > trainer > Initiator >
module 4’. De portfolio van de stage dienen jullie te versturen naar info@tennisvlaanderen.be met de docent en
cursusverantwoordelijke in cc. Bij goedkeuring van de stage wordt het dossier afgerond. Dit houdt in dat je op de
website van Tennis Vlaanderen zal verschijnen als gediplomeerd trainer en dat de nodige attesten van slagen
(+betalingsattesten) op de website van Sport Vlaanderen (Vlaamse Trainersschool) beschikbaar zijn bij ‘mijn VTS’.
Diploma’s Initiator en Instructeur B worden jaarlijks uitgereikt op het Feest van de Jeugd. Data hiervan kan je
raadplegen op de website van Tennis Vlaanderen.
✓ Na de cursus verwachten we dat trainers zich updaten. Hiervoor is lidmaatschap van de trainersassociatie Coach+
aangewezen. Cursisten krijgen in het jaar dat ze opleiding volgen een gratis lidmaatschap van Coach+. Na dit jaar
wordt je inschrijving automatische overgezet naar een betalend lidmaatschap (35 EUR/ jaar voor Initiator). Indien je
dit niet wenst, dien je uit te schrijven vóór 1 december.
Veel succes met de opleiding Initiator!
Valentijn Pattyn (cursusverantwoordelijke) & docententeam Tennis Vlaanderen
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3.

INFODOCUMENT CURSIST (AF TE GEVEN 1E CURSUSDAG MODULE 2)
Naam cursist:

✓ Mentor
Naam en voornaam mentor

Diploma of functie

Club

✓ Gegevens over stagebeleider op de club (4u)
Naam en voornaam stagebegeleider

Diploma

Club

✓ Gegevens over externe club voor 4u stage
Externe club

✓ Spelers dag 4
✓ Gegevens over stagebeleider op
Speler
Naam & voornaam
Niveau (Blauw 1/2, rood 1/2)
de club (4u)
Speler 1 Naam en
Diploma Club

Leeftijd

Geslacht

Club

Niveau (Blauw 1/2, rood 1/2)

Leeftijd

Geslacht

Club

Niveau (Blauw 1/2, rood 1/2)

Leeftijd

Geslacht

Club

Speler 2 voornaam
stagebegeleider
✓ Spelers dag 5
Speler

Naam & voornaam

Speler 1
Speler 2
Speler 3
Speler 4
✓ Spelers dag 6
Speler

Naam & voornaam

Speler 1
Speler 2
Speler 3
Speler 4
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Antwerpen

KON. T.C PARK BRASSCHAAT
KTC DEN BREMT
T.C. DE DAGERAAD
T.C. GYM OLYMPIADE
T.C. BORNEM
AZUA .C.C.

Erkende KidsTennisscholen
T.C. BORGERWEERT
T.C. TER LINDEN
KASTELSE TENNISCLUB
T.C. FOREST HILLS
T.C. 'T SAS
T.C. DE LUSTHOVEN

T.C. SAVANTI
T.C. BLAUWE REGEN
T.C. MOLENBOS
I.S.C. T.C.
T.C. TER EIKEN
T.C. HEIVELD

K.T.C. DIEST
KON. EXCELSIOR T.C. HASSELT
GEELSE T.C. DEN BRUUL
K. TONGERSE T.C.
K.T.C. MEULENBERG
KON. TENNISCLUB LIMBURGMAAS
KONINKLIJKE WEZEL T.C.

T.C. DE KREKEL PEER
LOMMELSE T.C.
V.Z.W. TENNIS PAAL
T.C. HEUSDEN
T.C. LUMMEN
TC MAASEIK
T.C. LANAKEN

T.C. WIMBLEDON
T.C. ZELEM
T.C. DE BONEPUT

TCO – TC IRIS
T.C. TENNISDEL GENK

T.C. MOL
T.C. BASVELD
T.C. TENKIE HASSELT
T.C. DE NETHE
T.C. LAAKDAL
SPORTA HERK DE STAD T.C.
G.T. TESSENDERLO
ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN
T.C. KOERSEL

T.C. NOBEL
T.C. MERELBEKE
T.C. BEUKENHOF
T.C. 'T LOBBEKE
TENNISCLUB
WETTEREN
T.C.
BECKHAND

T.C. RACSO
TC VELINA
TENNIS 'T BROEKSKEN
T.K. PLAYERS
T.C. LOVENDEGEM
TENNISCLUB ZOMERGEM

Limburg

Oost-Vlaanderen

T.C. EEKLO
T.C. ORBIS
VZW T.C. DE KRIJTE
T.C. REINAERT
TENNISCLUB PARK RONSE
T.C. HOF TER BURST

STANDAARD

Vlaams-Brabant

K. STADE LEUVEN T.C.
BRUSSELSE T.C.
TENNIS S.D.I. VZW

T.C. LOVANIUM
TENNIS WEZEMAAL
T.C. HET ZEEN STERREBEEK

T.K. DE BERKEN

T.C. BRUGHIA
K.G.T.C. ZWEVEGEM
TC RUMBEKE

T.C. TIP-TOP
T.C. ZEDELGEM
T.C. KOKSIJDE

T.C. GRAND SLAM TIENEN
PARK TENNIS KLUB VILVOORDE

West-Vlaanderen

T.C. DUINBERGEN
OSTEND TENNIS CLUB
T.C. WAREGEM GAVER
T.C. BOSTERHOUT
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Top 30 jeugdfonds
G.T. TESSENDERLO
T.C. RACSO

K. STADE LEUVEN T.C.
K.T.G. HOUTLAND

T.C. BOSTERHOUT
T.C. LUMMEN

T.C. LAAKDAL

T.C. BOCHOLT

T.C. TENNISDEL GENK

T.C. GYM OLYMPIADE

TENNISCLUB ZOMERGEM

T.C. LOVANIUM

K.T.C. DIEST

T.C. TENKIE HASSELT

TENNIS WEZEMAAL

TC MAASEIK

GEELSE T.C. DEN BRUUL

T.C. EEKLO

T.C. FOREST HILLS

T.C. DE BONEPUT

K. TONGERSE T.C.

T.C. BECKHAND

T.C. MOLENBOS

BRUSSELSE T.C.

T.C. DE KREKEL PEER

T.C. HEUSDEN

T.C. NOBEL

T.C. BASVELD

PARK TENNIS KLUB VILVOORDE

T.C. TER EIKEN
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