Augustijnenpark

Tennis Club Yper

www.augustijnenpark.com

www.tcyper.be

TENNIS // SQUASH // FITNESS

TCYPER
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ACCOMODATIE

OUTDOOR

SQUASH

TERRAS

IKON FITNESS

CAFETARIA / SPORTCAFÉ

INDOOR

ACTIVITEITEN
 Tornooien voor jeugd en volwassenen
 Niet-geklasseerden-avond
 Nacht van de Dubbels
 Sportdagen scholen
 Interclub
 ...

ACTIVITEITEN JEUGD
Onder leiding van de jeugdraad

WIL JE LID WORDEN?
Jaarabonnementen, winterabonnementen, zomerabonnementen
Verschillende formules: volticket, dagticket, vaste uren,
tweede ticket, aangepaste formules, ...
Intern reserveringssysteem

BEZOEK
TCYPER.BE
VOOR MEER INFO

AANBOD TENNISLESSEN:
TRAINING VOOR IEDEREEN!
IEDEREEN KAN BIJ ONS AAN DE SLAG:
Allerjongsten, jeugd, volwassenen, senioren,
recreatieve spelers, competitiespelers, starters, gevorderden,
65 punten en hoger, kleuters,...

ALLE VORMEN VAN TRAINING WORDEN
AANGEBODEN:
Groepslessen, privétraining, conditietraining, matchtraining,
blessurepreventie, competitietraining, training voor 65 punten
en hoger, ...

HET GANSE JAAR DOOR:
Wintertennisschool (20 weken)
Lentetennisschool (10 weken)

N
KORTINGE
WORDEN
VOOR DE
GEGEVEN
GSTEN!
ALLERJON

VAKANTIEPERIODES:
Stages voor recreatieve spelers
Stages voor competitiespelers: zowel voor beginnende
competitiespelers als voor 65 punten en hoger

TENNISSCHOOL TC YPER
TOPREPUTATIE IN WEST-VLAANDEREN
EEN TRACK-RECORD OM “U” TEGEN TE ZEGGEN


Vorming van tientallen spelers met minimaal klassement 65 punten



Elk jaar teams in de nationale afdelingen van interclub



Elk jaar West-Vlaamse titels in jeugdinterclub



Elk jaar jeugdteams die mogen deelnemen aan de Vlaamse eindrondes
(en soms winnen)



Elk jaar jeugdspelers die mogen deelnemen aan de Vlaamse Play-offs in
Wommelgem (en soms winnen)



Geregeld West-Vlaamse, Vlaamse of Belgische titels van ploegen of
van spelers individueel

ONDER LEIDING VAN HOOFDTRAINER

YANNICK OSTYN
Tennis School TC Yper
Topreputatie in West-Vlaanderen!
Een mooi track-record op het vlak van resultaten.
Tientallen spelers van 65 punten en meer zijn al gevormd in
TC Yper.
TC Yper levert jaarlijks teams in de nationale divisies van de
interclub, zowel voor de jeugd als voor de volwassenen. Er zijn
telkens teams of individuele spelers die regionale, Vlaamse of
Belgische titels winnen. TC Yper is dus in bijna alle eindrondes
vertegenwoordigd.
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OSTYN COMPETITIE TENNIS

Yannick Ostyn
Yannick is sinds 2006 hoofdcoach van TC Yper.
Hij is in het bezit van het diploma Professional Tennis Registry,
Professional grade, en is momenteel bezig met het afronden van
zijn scriptie voor het prestigieuze en internationaal hoogst erkende
diploma tenniscoaching:
“Professional Tennis Registry Master of Tennis Performance”.
Yannick bezoekt regelmatig de grootste internationale
evenementen en symposia. Hij was te gast bij Hilton Head
Island USA (Vandermeer Tennis Academy + PTR International
Headquarters), Nice FRANCE (Mouratoglou Tennis Academy),
Rome ITALY (Masters 1000 Italian Open), La Foux d’Allos FRANCE
(PTR France Headquarters), London ENGLAND (Wimbledon), Paris
FRANCE (Roland Garros).
Als speler verdiende hij een respectabele plaats in de nationale subtop, 100 punten (A140). In Frankrijk behaalde hij de ranglijst met
2/6. Yannick beschouwt zichzelf echter als een betere coach dan
een speler.
Naast zijn tennisschool leidt Yannick ook het project “Ostyn
Competitie Tennis” waarin hij veelbelovende jongeren begeleidt en
ondersteunt in de vorm van ongeveer 200 uur gratis extra training
gedurende het hele jaar en toernooibezoeken.
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OSTYN COMPETITIE TENNIS

Project begeleiding en ondersteuning van de meest beloftevolle en
gedreven jongeren onder de vorm van ongeveer 200 uren gratis
extra training doorheen het jaar + tornooibezoeken
Huidige lichting OCT: (-18j)
Selectie:
 Mathias Duyck

 Michelle Vanisacke

 Andreas Pecceu

 Cas Vulsteke

 Nicolas Eeckhout

 Aline Butin

 Maxim Ostyn

 Sarah Duyck

 Basile Seys

 Marte Pecceu

 Luca Van Brabandt
Selectievoorwaarden:
 Eindigen bij eerste 8 in ranking reeks 2 of 1
(= bewijs van deelname aan voldoende tornooien + van
regelmaat in resultaten)
 West-Vlaams / Vlaams of Belgisch Kampioen in
reeks 1 of 2 (individuele titels)
 Minimum 3x per week trainen in winter
 Minimum 1x per week trainen in lente
 Goed gedrag en attitude

Ere-leden OCT: (+18j)
Dames:
 Julie Vereecke, best ranking 105 punten
 Daphné Staelens, best ranking 105 punten
 Lize Leenknecht, best ranking 110 punten
Heren:
 Maxim Vannieuwenhuyze, best ranking 95 punten
 Lennert Kinget, best ranking 80 punten
 Laurens Lammens, best ranking 95 punten
 Peter Moerkerke, best ranking 95 punten
 Yves Ostyn, best ranking 100 punten
 Thomas Ketels, best ranking 90 punten
De beste spelers en speelsters +18j die in het verleden de
lessen meevolgden bij Yannick Ostyn blijven uitgenodigd
worden voor de OCT-trainingen. Zo blijft het niveau van de
trainingen steeds hoog en krijgen de beloftevolle jongeren
de kans om ook op te kijken naar, te leren van, en zich op te
trekken aan het niveau van de oudere spelers.

De selectievoorwaarden zijn nooit bindend. Yannick kan afwijken van de voorwaarden indien hij oordeelt dat het resultaat / de progressie /
de gedrevenheid / de verwezenlijking van een speler opmerkelijk is. De bedoeling is om de betere spelers van de club voor hun toewijding
en inspanningen te belonen met extra gratis trainingen. Tennis is een dure sport waarbij soms niet kan getraind worden zoals men wenst
omwille van de kostprijs. Op die manier worden de spelers zeker geen kansen ontnomen en krijgen ze een duwtje in de rug om hun ambities
gemakkelijker te kunnen waarmaken.

MAXIM VANNIEUWENHUYZE
NICOLAS EECKHOUT, LENNERT KINGET, MATHIAS DUYCK, ANDREAS PECCEU, BASILE SEYS

MAXIM VANNIEUWENHUYZE

JULIE VEREECKE

LUCA VAN BRABANDT

DAPHNÉ STAELENS

MAXIM OSTYN

THOMAS KETELS

LIZE LEENKNECHT

TENNIS

SHOP
AUGUSTIJNENPARK

 TENNISRACKETS

 TENNISSCHOENEN

 BESNARINGEN

 ANDER

 TENNISBALLEN

TENNISMATERIAAL
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IKON
FITNESS
IKON is een modern
sportcentrum waar je
fitness kan beoefenen
onder begeleiding
van gebrevetteerde
medewerkers. Iedereen
krijgt een individueel
aangepast programma.
Tijdens het sporten kan je
de dorst lessen met een
gratis sportdrank. Maak
een afspraak wanneer je
voor de eerste keer komt
fitnessen. Zo heb je de
zekerheid om een goede
begeleiding te krijgen.
Eenmaal je vertrouwd bent
met het fitnessgebeuren,
kan je onaangekondigd
langskomen

CONTACT
T 057 36 02 91
Augustijnenstraat 35 b
8900 Ieper

Algemene info
info@augustijnenpark.com
info@tcyper.be

Reservaties, login tennis,
vaste uren
santens@telenet.be

Fitnes
info@ikonfitness.be

Blessures en verzekering
ongevallen
thomas.ketels1@gmail.com

Administratie, interclub,
aansluitingen
patrick.deroo@gmail.com

www.augustijnenpark.com
www.tcyper.be

TCYPER

fotografie binnenzijde: dries dekein
ontwerp: spotdesign

