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Samen bouwen aan
een positieve toekomst.

TENNIS
De mooiste sport ter wereld. Daar zijn we bij Tennis Vlaanderen 100%
zeker van. Daarom zetten we ons elke dag in om clubs, trainers en leden te
ondersteunen en optimale tenniservaringen aan te bieden.
Dat leidde doorheen de jaren tot de oprichting van heel wat merken en
producten zoals Start to Tennis voor kinderen en volwassenen, de vele
competities voor jong en oud, de clubprojecten, … Stuk voor stuk geweldige
initatieven die ontzettend populair zijn.
Om te zorgen dat jullie het bos nog zien door de bomen, hebben wij alle
producten onder de loep genomen en gestructureerd. Drie algemene
categorieën vormen vanaf nu de leidraad: start, play en win. We zijn ervan
overtuigd dat de spelers zo makkelijker hun weg vinden naar het aanbod
op hun maat.
Ontdek op de volgende pagina’s hoe we het tennisaanbod in een nieuw en
duidelijk kleedje steken!

“D E MOOISTE
SPORT
TER WERELD!”

START
NEW TO THE TENNIS GAME?

Voor iedereen die zijn eerste stappen zet op het tennisterrein en wil kennismaken met de mooiste sport ter wereld.
Jong en oud: iedereen is welkom!

HET VROEGERE KIDSTENNIS

Laat kinderen de mooiste sport ter wereld
ontdekken via Sunweb Start to Tennis Kids.
Dankzij een spelgericht opleidingsconcept
met herkenbare kleuren is plezier en succesbeleving verzekerd. De ultieme tennisbeleving
op maat van elk kind!
Van 3 tot en met 12 jaar.

Een voordelige en toegankelijke lessenreeks
voor volwassenen die willen starten met tennis.
Dankzij de lessen van Ethias Start to Tennis leren
startende volwassenen de kneepjes van het vak
en komen ze in contact met andere spelers.
Nadien kunnen ze makkelijk zelf aan de slag.
De ideale snelcursus om op eender welke
leeftijd tennis te ontdekken!

PLAY
READY TO HAVE SOME FUN?

Tennis = plezier voor iedereen. Van afspreken met vrienden
en familie op het terrein, tot tennisplezier voor kinderen
tijdens de Tennis Fundays Kids: hier staat plezier voorop!

DE VROEGERE KIDS TOER
Deelnemen aan de Sunweb Tennis Fundays Kids betekent
de start van levenslang tennisplezier. Naast de lessen op de club,
komen kids via de recreatieve Fundays in contact met andere
tennissers van hun niveau. Op deze dagevents van twee uur is
plezier verzekerd, want iedereen speelt evenveel wedstrijden én
gaat als winnaar naar huis!
Van 3 tot en met 12 jaar.

IT’S
PLAY
TIME!

Maar liefst 380 clubs maken gebruik van het
terreinreservatiesysteem van Tennis Vlaanderen
zodat leden via de app of website hun terrein
kunnen reserveren. Wil je ook niet-leden
de kans geven eens een balletje te komen slaan
en kennis te laten maken met jouw club? Stel je
systeem dan open voor niet-leden zodat zij via
mijnterrein.be de weg vinden naar jouw club!

WIN
UP FOR A CHALLENGE?

Gaan spelers van je club graag de uitdaging aan? Dan kunnen
ze hun kans wagen in onze WIN-formats. Ideaal om hun skills
te verbeteren of spelervaring op te doen. Bereid hen voor op
een spannende wedstrijd tegen een speler van hun niveau!

DE VROEGERE ETHIAS TOUR

Ethias Tennis Tour Junior is het grootste
individuele jeugdcompetitiecircuit voor elk
niveau dankzij het groot aanbod aan reeksen.
Een tornooi duurt één of twee weken. Zijn je
jeugdspelers er klaar voor? Ben jij er klaar voor?
Tot en met 15 jaar.

HET VROEGERE CRITERIUM

In de Tennis Tour geef je recreanten en
toppers, enkel- en dubbelspelers, jong en oud,
de kans om zich te meten met een tegenstander. Het is niet alleen een leuke uitdaging voor
spelers, maar zorgt ook voor een gezellige
drukte op en rond de club.

Interclub: waar tennis een teamsport is.
Starter of gevorderde? Plezier gegarandeerd
in de Tennis Interclub Junior! De jeugdspelers
spelen twee enkelwedstrijden en één dubbelwedstrijd per ontmoeting op hun niveau.
Het is de ideale manier om je jeugdspelers
een eerste leuke competitie-ervaring te geven.
Tot 17 jaar.

Voor veel tennisspelers is deze teamcompetitie de mooiste tijd van het jaar. En terecht!
Samen met je team voor een halve of hele dag
eropuit trekken en andere clubs challengen:
heerlijk! De kers op de taart? Samen gezellig
naklinken aan het einde van de dag. Ja, winnen
is leuk, maar deelnemen is bij Tennis Interclub
zeker zo fijn.
Wist je dat je naast de gekende voorjaarsinterclub ook ploegen kan inschrijven voor
de recreatieve najaarsinterclub?

TRAINERS & OFFICIALS
THOSE WHO SPORT & SUPPORT

Zij die anderen beter maken en ondersteunen. Zij die hun liefde voor de tennissport
met iedereen delen. Zonder hen geen lessen
of competities.

De mooiste job ter wereld! Zij zijn de gamechangers
van onze sport. Goed gevormde trainers zijn een
belangrijke schakel voor de dagelijkse clubwerking.
Zij initiëren nieuwe leden, begeleiden recreatieen competitiespelers en hebben een rol in
het sportieve management van een club.
Tal van opleidingstrajecten en specifieke bijscholingen ondersteunen beginnende en meer
ervaren trainers in hun groei.

Coach+ is onze professionele trainersomkadering. Hiermee willen we gediplomeerde trainers optimaal ondersteunen en inspireren om de kwaliteit van trainingen te
verhogen. Dat gebeurt onder meer via bijscholingen,
up-to-date informatie, toegang tot de ITF-Academy en
korting bij partners, opleidingen en bijscholingen.

Tornooien en interclubcompetities in goede banen
leiden? Daarvoor heb je opgeleide scheidsrechters,
interclubleiders en wedstrijdleiders nodig. Motiveer
vrijwilligers in je club om een opleiding te volgen bij
Tennis Vlaanderen. We organiseren jaarlijks verschillende cursussen over het hele land.
De cursussen bestaan uit een digitale vooropleiding
en een testmoment.

Combineren,
da's vooruitgaan.
De verzekeringen voor jouw mobiliteit.

Tot

5%

MEER INFO
OP ETHIAS.BE
OP ONZE MOBILITEITSVERZEKERINGEN
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WAAG JE
OP ONBEKEND
TERREIN !
Tennis spelen? Vandaag zijn onze courts voor jou misschien
nog onbekend terrein maar dat hoeft niet zo te blijven!
Surf naar mijnterrein.be en (re)serveer in no-time. Kies dag, uur en plaats waarop
jij wenst te spelen en mijnterrein.be toont je de courts in jouw buurt.
Is het helemaal jouw ding? Word dan lid van jouw favoriete club!

WIN
UP FOR A CHALLENGE?

Voor zij die houden van winnen. Zij die hun skills graag
verbeteren en spelervaring willen opdoen. Met reeksen
voor elk niveau kan iedereen de uitdaging aangaan.

De Padel Tour Junior is een laagdrempelige
competitie die ongeveer vijf uur duurt. Alle
spelers spelen meerdere wedstrijden en kunnen
zo proeven van competitie. Dankzij de leeftijdsreeksen en categorieën is er voor elk duo plaats!
Tot en met 17 jaar.

De CUPRA Padel Tour bestaat uit drie
categorieën (dubbel heren, dubbel dames en
dubbel gemengd) en verschillende reeksen,
zo kan elk padelduo deelnemen. Een gezellige
weekcompetitie waar je dankzij het poulesysteem geniet van meerdere wedstrijden.
Plezier gegarandeerd op elk niveau!

Met de Schweppes Padel Interclub spelen
je spelers in team tegen andere clubs en
krijgen ze de leuke after-padel er gratis bij!
De beste ploegen gaan door naar de eindronde.
Er zijn twee interclubperiodes per jaar voor padel.
De voorjaar interclub start in april, de najaar
interclub start eind september.

TRAINERS
THOSE WHO SPORT & SUPPORT

Zij die anderen beter maken en
ondersteunen. Zij die hun liefde voor
de sport met iedereen delen.

Als padeltrainer bouw je mee aan de snelst
groeiende sport in Vlaanderen! Goed gevormde
trainers zijn een belangrijke schakel voor de dagelijkse clubwerking. Zij initiëren nieuwe leden,
begeleiden recreatie- en competitiespelers en
hebben een rol in het sportieve management van
een club. Zij zijn de gamechangers van onze sport!
Tal van opleidingstrajecten ondersteunen
beginnende en meer ervaren trainers in hun groei.

Coach+ is onze professionele trainersomkadering.
Hiermee willen we gediplomeerde trainers optimaal
ondersteunen en inspireren om de kwaliteit van
trainingen te verhogen. Dat gebeurt onder meer via
extra bijscholingen, up-to-date informatie en korting
bij partners, opleidingen en bijscholingen.

START
NEW TO THE PADEL GAME?

Padel is een relatief nieuwe sport, maar is in no-time
ontzettend populair geworden. Voor iedereen die zin heeft
in fun, rally, uitdaging, energie, een sociale format, ... :
welkom op het padelterrein!

NIEUW
IN 202
2

Ook de jeugd is fan van padel! Met Start to Padel
Kids maken kinderen spelenderwijs kennis met
padel en leren ze de basisslagen op hun niveau.
Kinderen leren padellen dankzij een spelgericht
opleidingsconcept.
Van 5 tot en met 12 jaar.

Padel, da’s iets voor iedereen. De slagen zijn
makkelijk aan te leren door jong en oud.
Met CUPRA Start to Padel krijgen startende
padelspelers snel de nodige tips en tricks
voor spannende rally’s, ongeacht hun ervaring
met racketsport.

PLAY
READY TO HAVE SOME FUN?

Ik padel, jij padelt, wij padellen. Iedereen heeft afgelopen jaar
gepadeld, zo lijkt het. Het racketspel is de snelst groeiende
sport ter wereld, en ook in ons land is de liefdesbaby van tennis
en squash bijzonder populair. Het is de perfecte activiteit om je
uit te leven met familie en vrienden!

Maar liefst 380 clubs maken gebruik van het
terreinreservatiesysteem van Tennis Vlaanderen
zodat leden via de app of website hun terrein
kunnen reserveren. Wil je ook niet-leden
de kans geven eens een balletje te komen slaan
en kennis te laten maken met jouw club? Stel je
systeem dan open voor niet-leden zodat zij via
mijnterrein.be de weg vinden naar jouw club!

IT’S
PLAY
TIME!

CUPRA
F O R M E N TO R .
FEEL ANOTHER WAY.
A L S H E T G E E N E M OT I E S B I J J E LO S M A A K T, I S H E T G E E N L I E F D E . A L S H E T J E
VA N B I N N E N KO U D L A AT, I S H E T G E E N K U N S T. A L S J E E R N I E T S P O N TA A N VA N
B E G I N T T E DA N S E N , I S H E T G E E N M U Z I E K . E N A L S J E W I LT O N T D E K K E N H O E
D E P U U R S T E VO R M VA N R I J D E N A A N VO E LT, DA N I S D I T H E T M O M E N T. D E
C U P R A F O R M E N TO R I S E R VO O R J O U.
Ook beschikbaar als plug-inhybride.
To t 5 0 k m e l e k t r i s c h r i j b e re i k .
1 0 0 % f i s c a a l a f t re k b a a r * .

1,4 - 9,0 L/100 KM • 31 - 203 G CO2/KM (WLTP)

Geïllustreerd model uitgerust met betalende opties. Alle CUPRA-modellen zijn WLTP-goedgekeurd. Situatie op 23/10/2020 op basis van motoren die op die datum zijn
goedgekeurd. Neem contact op met uw dealer voor informatie over de belasting van uw voertuig. Alle milieugegevens zijn beschikbaar op www.cupraofficial.be/nl/milieu
(KB 19/03/2004). * 100% aftrekbaar in vennootschapsbelasting of personenbelasting. Voordeel voor zelfstandigen en bedrijven.
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PADEL
100% fun en 100% uitdaging. Niet gewoon een trend, maar zonder twijfel een
blijvertje. Daar zijn we zeker van. Daarom zetten we ons bij Padel by Tennis
Vlaanderen elke dag in om clubs, trainers en leden te ondersteunen en hun
padelervaringen uit te breiden.
We zetten de afgelopen jaren al enkele sterke initiatieven op poten, zoals de
Padel Interclub en de Padel Tour. En we zijn niet van plan om het hier bij te laten.
We willen padel breed toegankelijk maken. Zowel voor starters als gevorderden.
Zowel voor recreanten als competitiespelers.
Padel is in volle opmars, en wij popelen om deze sport verder uit te bouwen
binnen het Vlaamse sportlandschap!
Met de categorieën start, play en win maken we duidelijk dat er ook bij padel
voor ieder wat wils is. Ontdek op de volgende pagina’s hoe we het padelaanbod
in een nieuw en duidelijk kleedje steken!

“D E SNELST
GROEIENDE SPORT
TER WERELD”
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