
Beste ouder,

Binnenkort zal uw kind voor de eerste keer interclub spelen. Interclub is een eerste kennismaking met 
competitie. Wij proberen de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden zodat zij hun mannetje zouden 
kunnen staan in deze eerste wedstrijdjes.

De bedoeling van deze brief is om jullie op de hoogte te stellen:
-- dat de mogelijkheid bestaat om naast interclub ook tornooien te spelen
-- hoe in te schrijven voor tornooien
-- dat jullie kind bij een kleine minderheid behoort die sterk genoeg is om competitie te kunnen spelen
-- wat de mogelijke voordelen zijn voor wie kiest om tornooispeler te worden

Misschien wil u of uw kind iets meer dan enkel interclub? Dat kan! Een "echte" competitiespeler speelt naast
de interclub, ook tornooien. Dit heet de "Ethias Tour". Er zijn jaarlijks 2 tornooien bij ons op de club, maar 
er zijn in elke vakantie ook tornooien gelijk waar in Vlaanderen, waar uw kind kan aan deelnemen. 

De tornooien voor de jongere reeksen hebben altijd vast vooraf geplande data voor de poulemomenten en 
verdere rondes, waardoor inplannen in de drukke agenda's makkelijker wordt. 
Bijvoorbeeld tornooi X in Xegem: (fictief)
-- de poulemomenten (= 2 matchen) gaan door op maandag 1 augustus in de namiddag
-- indien 2x winst worden halve finale en eventueel finale gespeeld op zaterdag 6 augustus

Startertjes van 2012 en jonger kunnen inschrijven in reeks U9/3. (gemengd)
Startertjes van 2011-2010 kunnen inschrijven in reeks J11/3 of M11/3. (jongens en meisjes apart)

Inschrijven kan via www.tennisvlaanderen.be met uw login en paswoord die u ontving van Tennis 
Vlaanderen kort na jullie eerste inschrijving bij ons op de club. Indien u dit niet meer weet, of niet meer 
terugvindt in uw mails, kan u dit via "Paswoord vergeten?" opvragen. 

Eens u dit bij de hand heeft, kan u via "Zoek tornooi" een keuze maken uit het aanbod en uw kind 
inschrijven voor één of meerdere tornooien. Na enkele keren zal inschrijven niet zo moeilijk meer zijn. 
Echter voor wie het nieuw is, kan het zijn dat u niet helemaal wegwijs geraakt in het begin. Aarzel daarom 
niet om mij te contacteren (yannickostyn@hotmail.com), dan help ik jullie verder of spreken we eens af 
zodat ik alles kan tonen.

Aangezien wij uw kind selecteerden voor interclub, betekent dit dat wij ook vinden dat uw kind voldoende 
tennisbagage heeft om aan tornooien te kunnen deelnemen. Het is zo dat tornooispelers over het algemeen 
nog meer progressie boeken omwille van de opgedane ervaringen in officiële wedstrijden. Meestal gaat de 
regel op: "Hoe meer competitie, hoe groter de progressie." 

Ter info:
-- + 20% van de jeugdspelers worden geselecteerd (lees: zijn sterk genoeg) voor interclub
-- + 10% van de jeugdspelers kiezen ervoor om tornooispelers te worden (meestal met succes)

Over het algemeen zijn het die 10% tornooispelers die later uitgroeien tot de beste spelers van de club, of 
zetelen in onze Jeugdraad, of trainer worden bij ons, .... Sommigen van hen doen het zo goed dat ze jaarlijks 
strijden voor provinciale, Vlaamse of nationale titels. Enkelen proberen er zelfs hun beroep van te maken....

Kortom, wie hogere ambities heeft, en hoopt dat tennis een plaats inneemt in zijn (latere) leven, maakt best 
de keuze om tornooispeler te worden.

Los van deze info laten wij het uiteraard over aan de ouders om te bepalen in welke mate u verkiest uw kind 
aan competitie te laten doen.

Indien u hierbij meer vragen heeft mag u mij steeds contacteren!

Yannick Ostyn


