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HANDLEIDING G-TENNISWERKING OP EEN TENNISCLUB
Kim Clijsters: “Iedereen moet
de kans krijgen om tennis te
beoefenen, ongeacht hun
beperkingen”

1 WAT IS G-TENNIS
1.1

INTRODUCTIE
G-Tennis is de overkoepelende naam voor tennis voor mensen met een beperking en biedt mensen met een beperking
mooie kansen.
G-Tennis is wellicht veel laagdrempeliger dan je denkt en brengt een intense, mooie sfeer en uitstraling op een tennisclub.
Wat G-Tennis juist inhoudt en op welke manier je G-Tennis opstart, dat leggen we je graag uit in deze handleiding.
Tennis Vlaanderen wil in haar Beleidsplan 2017- 2020 inzetten op de ondersteuning van G-tennis binnen de reguliere
tennisclubs. Deze handleiding biedt de eerste tips om een aangepaste tenniswerking voor personen met een beperking op
te starten.

1.2

SCHETS G-TENNIS, R-TENNIS EN VE-TENNIS
Tennis Vlaanderen biedt naast de reguliere wedstrijdformules ook Rolstoeltennis
(R-Tennis) en VE-Tennis aan.
VE-Tennis is voor spelers die omwille van hun verstandelijk anders zijn (IQ < 75
en/of autismespectrumstoornis ASS) te veel belemmeringen ondervinden om aan
de reguliere competitie deel te nemen.

Tia Hellebaut: “VE-Tennissers
reageren soms wel wat
extremer, net als jonge
kinderen. Dat is mooi om te
zien.”

Het clubaanbod varieert gezien de specifieke voorziening en/of begeleiding van
de doelgroep. Om rolstoeltennis te kunnen aanbieden, dient je club toegankelijk
te zijn voor rollers en is een trainer best specifiek opgeleid om de bijhorende
vaardigheden aan te leren. Een VE-Tennisser heeft geen nood aan specifieke
accommodatie-aanpassingen, maar heeft wel de bijzondere zorg en aandacht
nodig van een begeleider/trainer met sociale voeling en vaardigheden.

Andere doelgroepen die kunnen worden aangeboden, maar nog niet of weinig beoefend worden in onze regio, zijn tennis
voor mensen met een





3

visuele handicap (VI)
fysieke handicap (FYS), niet rolstoelgebonden
auditieve handicap (AU)
psychische kwetsbaarheid (PSY)

2 OPSTART G-TENNIS WERKING
2.1

INFRASTRUCTUUR
2.1.1

R-tennis

 Is jouw club toegankelijk voor Rolstoeltennissers?

Tip: Stap zelf eens vanaf de straat naar alle clubvoorzieningen (parking, courts, sanitair, cafetaria,…) met de bedenking
dat je in een rolwagen zit. Welke obstakels (dorpels, kiezels, trappen, smalle doorgang,…) kom je allemaal tegen?
Onderstaande basics dienen aanwezig te zijn om rolstoeltennis te kunnen aanbieden op de club:

•
•
•
•
•

Courts: toegang en ingang van de court. Bijv. luchthallen met een
draaideur zijn niet toegankelijk
Sanitair: voldoende draairuimte in toiletten (zie foto)
Parking (zo dicht mogelijk): aparte, brede parkeerstrook om uit en in
te stappen, toegankelijk pad naar courts, …
Cafetaria: aanpassing of alternatief voor alle hoogteverschillen
(hellend vlak, rolstoellift,…)
De deurdoorgang voor een roller is minstens 70 cm

Meer informatie omtrent de toegankelijkheidsvereisten vind je op deze link van de Vlaamse Overheid.
 Courts
Rolstoeltennis kan je spelen op verschillende ondergronden. De voorkeur gaat vooral uit naar gravel en hardcourt. De
ondergronden die meer weerstand bieden (vb kunstgras) zijn minder geschikt.
2.1.2

VE-tennis

Om VE-Tennis aan te bieden zijn geen specifieke infrastructuuraanpassingen nodig.

2.2

TRAINERS – BEGELEIDERS
Stel een enthousiast team samen dat instaat voor de integratie in de club. We raden aan om het bestuur te betrekken,
zodat alle kansen op integratie worden benut.
2.2.1

G-tennisverantwoordelijke

De G-tennisverantwoordelijke staat in voor de coördinatie met de verschillende partners en zorgt ervoor dat de
deelnemers zo goed mogelijk worden ontvangen in de club. Tevens zet hij/zij samen met de betrokkenen een plan uit
voor een duurzame werking en integratie.
Toevoegen in elit < club < beheer < functies < G-tennisverantwoordelijke toevoegen
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2.2.2

G-tennistrainer

 Iedere gediplomeerde trainer (vanaf Initiator) is bevoegd om G-tennissers te begeleiden
 Tennis Vlaanderen organiseert jaarlijks bijscholingsdagen voor rolstoeltennistrainers. Deze zijn meestal gelinkt aan
een (inter)nationaal R-tennis event.
 VTS organiseert i.s.m. Tennis Vlaanderen erkende gespecialiseerde opleidingen en bijscholingen rond R-Tennis en/of
VE-Tennis
• Omgaan met G-sporters : https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-eenbijscholing-op-jouw-maat/
• Specifieke opleiding
• Vormingen rond G-sport: https://www.gsportvlaanderen.be/kennisloket/6-vormingen
• G-trefdag, organisatie van VZW Parantee-Psylos: http://www.parantee.be/vlg/index.asp?M=104&lang=1

→ Trainers R-tennis
Om training rolstoeltennis te geven, raden we sterk aan om een specifieke opleiding te volgen gezien er inzicht en
vaardigheden worden vereist om een succesvol rolstoeltennisser te vormen. Heel wat ontwikkelingsdomeinen wijken af
van het reguliere tennisspel.
•
•

Jaarlijkse bijscholingen Tennis Vlaanderen i.s.m. VTS.
Rolstoeltennis is een onderdeel van de specifieke
opleiding Instructeur B Tennis

“Ik denk dat het een pluspunt is
als je zelf een zorgzaam persoon
bent om les te geven aan VETennissers” (trainer VE Tennissers)

→ Trainers VE-tennis
VE-tennissers grijpen kansen vaak met beide handen. Hun enthousiasme kenmerkt hen vaak, evenzeer ook hun snelle
ontgoocheling. Een enthousiast en empathisch trainer kan hen het best ondersteunen in hun tennisontwikkeling.

2.3

LOGISTIEK (AANKOOP EN/OF ONTLENEN ROLSTOEL)
2.3.1 R-tennis
Rolstoeltennis wordt meestal gespeeld vanuit een aangepaste sportrolstoel met
een steunwieltje achteraan.
Clubs die een duurzame R-Tenniswerking willen uitbouwen, kunnen
sportrolstoelen ontlenen (zie verder). Dit is enkel nodig in geval de deelnemers
zelf niet over een aangepaste sportrolstoel beschikken.

Hou bij de keuze van een sportrolstoel rekening met:
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Verschillende maten zitruimte (neem best gemiddelde zitbreedte)
Zorg dat de rolstoel verstelbaar is in de hoogte
Camber (schuinte grote wielen): 16-20%
Kies bij voorkeur een sportrolstoel met rugleuning van ongeveer min. 20 cm (ifv mensen
met dwarslaesie)

 Ontlening Rolstoel:
Clubs die R-tennis aanbieden hebben meestal een leenstoel ter beschikking:
• Via provinciale, sport- of gemeentediensten
o Bij aankoop van een permanente sportrolstoel: informeer via onze ambassadeurs R-Tennis (zie verder)
o Aankoop van een sportrolstoel. Gespecialiseerde firma’s:
• Move all the way (Kortrijk)
http://www.movealltheway.be/nl/sportrolstoelen/tennis/
• Orthomed (Genk)
http://www.orthomed.be/rolstoelofsportrolstoel.html
• Via Tennis Vlaanderen
 De aankoopprijs van een nieuwe sportrolstoel ligt tussen 2000 en 3500
euro. Er bestaan ook een 2de hands circuit om rolstoelen aan te kopen

2.3.2

VE-tennis

VE -tennis wordt volgens niveau op een aangepast terrein met aangepaste bal gespeeld.
Afhankelijk van niveau speelt men op een midi of maxi terrein met harde ballen, stage 1 of stage 2 ballen. (zie verder
punt 4 Competitie).

2.4

LIDMAATSCHAP
2.1.1 Democratisch lidgeld
Wij raden aan om de lessen en/of lidgeld democratisch te houden voor personen met een beperking. Reden hiervoor is
dat zij naast een beperktere clubkeuze ook vaak bijkomende kosten hebben zoals:






Grotere afstand om te overbruggen
Begeleider die persoon met een beperking naar de club brengt
Aanschaffen van een rolstoel
Trainingsmomenten die vaak in kleinere groep zijn omwille van het sociaal-emotionele aspect of niveauverschil
…

2.1.2 Registratie
Leden G-tennis aansluiten gebeurt volgens deze gekende lidmaatschap procedure of via de abonnementenmodule.
De aangepaste tennisvorm wordt door de clubverantwoordelijke aangeduid onder handicap. Dit blijft onzichtbaar voor
andere leden ter bescherming van de privacy.
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2.1.3

2.5

Voorbeeld TC L’Armorial De Panne

PROGRAMMA
2.5.1

Proefles/clinic


Een proefles of clinic is een uitstekend idee, gezien er een grotere drempel is vooraleer mensen met een
beperking lid worden van een sportclub. Zij hebben vaak veel vragen die eerst moeten beantwoord worden, vooraleer
zij met vertrouwen kunnen starten.

Voorbeeld TC Smash Londerzeel

7

2.5.2

Lessenreeks/ kampen

Afhankelijk van de keuze voor een open of gesloten aanbod:

Gesloten aanbod: vaak vanuit een samenwerking met een naburige vereniging, school, centra,…

Open aanbod: de club heeft een gestructureerd aanbod en stelt dit open voor alle externen.
Clubs die VE-Tennis opstarten kiezen meestal voor een gesloten aanbod om
nadien het aanbod open te stellen voor alle externen.
Het aanbod kan bestaan uit:





Wekelijks (of meerdere) vast trainingsuur
Begeleide tennismomenten
Kampen
Speelmomenten met andere leden

2.5.3

Integratie

Er is een grote kans dat starters, na het volgen van een proefles of kampje, goesting krijgen om te blijven tennissen. Bied
een duurzaam aanbod aan voor mensen met een beperking. Het duurt gemiddeld veel langer vooraleer zij zich zelfstandig
integreren in de club. Velen zullen daar zonder begeleiding niet in slagen. Communiceer daarom voor aanvang of tijdens
de eerste lessenreeks over de mogelijkheden tot vervolg.
Voorbeeld:
 Opvolglessenreeks
 Privé-lessen
 Enerzijds door een breed doelgroepaanbod tijdens de clubactiviteiten te voorzien:
Voorbeeld: starters – clubspelers – competitie spelers – G-tennissers
 Anderzijds mogelijkheden stimuleren door activiteiten/tornooien waar gemengd wordt getennist. (voorbeeld
zondagavond, clubavond voor alle nieuwe leden)
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2.6

PROMOTIE
2.6.1

Betrokkenheid

 Ga na welke trainer ambitie heeft om G-tennisles te geven
 Lanceer een oproep bij jullie leden. Mogelijks zijn er reeds ervaren mensen in de club die werken met de doelgroep.
 Indien jullie reeds Rolstoeltennissers hebben in de club, stel hen de vraag om het project mee uit te dragen. Hun
ambassadeurschap kan helpen om de drempel voor anderen te verlagen.

2.6.2 Concreet plan/project
Zie 2.5 programma. Stap met een concreet plan/project naar potentiële partners.
2.6.3

Via welke kanalen kan je potentiële G-tennissers bereiken

ROLSTOELTENNIS

VE - TENNIS

gemeentelijke en
stedelijke sportdiensten

Medisch Pedagogisch Instituten

kinesisten
revalidatie centra - ziekenhuizen

kinesisten
zorgcentra - wijkgezondheidscentra

andere R-sporten
Buitengewoon Onderwijs type 4

Andere VE-sporten
Buitengewoon Onderwijs Type 1,2,9

zorgcentra - wijkgezondheidscentra

buurtwerking

2.6.4 Interessante links:
Kinderen met diagnose type 1, 2 en 9 komen in aanmerking om deel te nemen aan VE-tennis
Kinderen met diagnose type 4 komen in aanmerking om deel te nemen aan R-tennis
 Buitengewoon Basisonderwijs
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx/bao/buo
 Buitengewoon Secundair Onderwijs
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx/so/buso

2.7

ONTHAAL
Veel drempels kan je reeds wegwerken door een warm en hartelijk onthaal.
 R-tennis: rolstoeltennissers zijn er nog meer dan valide tennissers bij gebaat om voorbereid te worden op hun eerste
komst in de clubs. Vermeld en voorkom indien mogelijk alle mogelijke obstakels voor hen.
 VE-tennis: een nieuwe omgeving brengt voor VE-Tennissers vaak heel wat mentale spanning met zich mee. Zorg voor
een goed onthaal en voorbereiding.

Enkele tips:
 Bevestigingsmail met de nodige info (locatie, aangepast schoeisel, hoe verloopt een tennisles,…)
 Toegankelijke informatie, voorbeeld:
• http://www.tcdedageraad.be/index.php/ve-tennis
• http://www.forestwheels.be/over-rolstoeltennis/
 Spreek minstens een half uur voor aanvang van de eerste les af om de nodige informatie te geven
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 Geef vertrouwen aan mensen, stel je warm en toegankelijk op

3 ERKENNING EN SUBSIDIE
3.1

ERKENNING G-TENNISCLUB
1.1.1







Enkele voordelen van erkende G-tennisclubs:

Promotie via website Tennis Vlaanderen
Betrokken bij alle communicatie rond G-tennis
Financiële clubondersteuning via Sport Vlaanderen
Info via clubrapporten: evaluatie en evolutie G-tenniswerking
Ondersteuning door verantwoordelijke G-Tennis
Erkenning binnen het Tennis Vlaanderen Jeugdfonds (extra punten op optionele criteria)

1.1.2 Hoe kan je G-tennisclub worden?
De club krijgt het kenmerk G-tennisclub indien er een duurzame G-tenniswerking of een opstartende G-tenniswerking.
Hieronder de criteria waaraan voldaan moet worden.
 Duurzame G-tenniswerking, minimum voldoen aan 1 van onderstaande criteria:
• Lesaanbod (minimum 2-wekelijks op jaarbasis of min 10 lesweken/jaar) voor minimaal 3 leden VE- en/of Rtennissers
• Lesaanbod (minimum 2-wekelijks op jaarbasis of min 10 lesweken/jaar) voor minimaal 1 lid R-tennis met
kenbaar open aanbod
• Minimum 4 leden G-Tennis
 Opstartende G-tenniswerking (maximaal 2 jaar geldig vanaf moment van toekenning op de website van Tennis
Vlaanderen), verplicht voldoen aan onderstaande criteria:
• Opname in de clubwerking met bekendmaking via de clubcommunicatie (website, sociale media,…)
• Projectplan met verwijzing team (zie 2.2), tijdstip (zie 2.5) en doelgroep (zie 2.1)
• Aantonen vanuit promotie door samenwerking met eerder vermelde partners
We raden aan om de G-werking actief op te nemen in het beleidsplan van de club.

3.2

SUBSIDIES
 Sport Vlaanderen:
Sport Vlaanderen biedt financiële ondersteuning voor G-sport voor o.a.:
• Laagdrempelige G-sportevenementen
• Duurzame sportclubwerking
• Opstartende sportclubwerking
Alle info vinden jullie terug via:
https://www.sport.vlaanderen/g-sport-in-vlaanderen/financiele-ondersteuning-g-sport/
 Supporters voor G-sporter
Foundation die financiële middelen inzamelt voor G-sport. Specifiek voor projectwerking.
https://www.supportersvoorgsporters.be/over-supporters-voor-g-sporters
 gemeentelijke of stedelijke subsidies, informeer via je sportdienst
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 koning Boudewijn Stichting ( https://www.kbs-frb.be/nl/)
 to Walk Again ( http://www.towalkagain.be/ )

4 COMPETITIE
Tennis Vlaanderen organiseert samen met de competitiemanagers een aantrekkelijk wedstrijdcircuit voor VE- tennissers
en R - tennissers.

4.1

VE-TENNIS CRITERIUM
Plezier en enthousiasme staan voorop bij tennissers met een verstandelijke beperking. Het is goed voor de conditie en het
verder ontwikkelen van motorische en sociale vaardigheden. Het niveau waarin een tennisser met een verstandelijke
beperking deelneemt, bepaalt de spelregels die van toepassing zijn. Zo zijn er verschillen in o.a belijning, materiaal,
puntentelling,...
Kenmerken VE-Tennis Criterium:
 dagcompetitie
 meerdere wedstrijden
 verschillende reeksen op basis van individuele vaardigheden die verband houden met
de beperking en het sociaal-emotionele gedrag:
• Reeks 1 en 2: Maxi terrein, harde bal, reglement reguliere competitie
• Reeks 3: Maxi terrein, stage 1-ballen, reglement reguliere competitie, bal mag
2 keer stuiten
• Reeks 4: Midi Terrein, volledige breedte enkelveld, stage 2-bal
 spelplezier, fair play en ontmoeting staan voorop
Om als VE-Tennisser deel te nemen, is een erkende attest vereist. Het attest dien je minimaal 3 weken voor aanvang van
het tornooi door te sturen naar: dieter.dellaert@tennisvlaanderen.be. Eens goedgekeurd is er toegang om in te schrijven.
De attesten vind je terug via de infotheek https://www.tennisvlaanderen.be/g-tennis-clubprojecten

4.2

R-TENNIS CRITERIUM
De reguliere tennisspelregels gelden, behalve dat een Rolstoeltennisser de bal 2 keer mag laten stuiten.
R-Tennis Criterium:
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dagcompetitie met hoofdtabel en verliezerstabel
meerdere wedstrijden
verschillende reeksen op basis van niveausterkte (A1 t.e.m.C2)
indeling door wedstrijdleider op basis van aantal deelnames
klassement op basis van resultaten

4.3

Paralympics: “Mensen met of
zonder een verstandelijke
beperking kunnen elkaar
perfect vinden in hun passie.”

REGULIERE CIRCUIT

R-Tennissers en VE-Tennissers mogen ook in het reguliere circuit deelnemen. Dit
kan zowel in enkel als in dubbel. Hierbij bepaalt hun klassement in welke reeksen
zij kunnen deelnemen.
Ieder individu speelt volgens de toegekende regels. Voorbeeld: indien 1 van de
4 dubbelspelers een rolstoeltennisser, mag enkel hij/zij de bal 2 keer laten
stuiten.

4.4

TORNOOI-ORGANISATIE

4.4.1

R-tennis en/of VE-Tennis

Hier vind je een draaiboek voor de organisatie van een R-Tennis of VE-Tennistornooi. Een wedstrijdleider is opgeleid om
een VE- of R-tornooi in goede banen te leiden. De verwerking gebeurt zoals andere tornooien in Elit. Het aantal
criteriumtornooien is momenteel beperkt. De aanvragen worden net als de reguliere tornooien elk jaar doorgegeven via
elit en dit vóór 15 november.

5 LINKS
5.1 NUTTIGE CONTACTEN G-TENNIS
 Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be; dieter.dellaert@tennisvlaanderen.be ,verantwoordelijke G-tennis)
• clubwerking, competitie
 Parantee-psylos VZW (http://www.parantee.be/vlg/index.asp?M=1&lang=1)
• G-sport federatie
 G-Sport Vlaanderen VZW en consulenten G-Sport Vlaanderen ( http://www.gsportvlaanderen.be/)
• Kenniscentrum en steunpunt G-Sport

5.2

EXPERTS
Onderstaande contacten hebben reeds hun advies en ervaren kennis verleend om de gerichte clubondersteuning te kunnen
bieden. Wil je wat feedback over de beleving, aanpak, competitie van de doelgroep, neem gerust eens contact op met
één van onze experts:

•
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VE-Tennis:
Linda Goffings, competitie manager, Ve-tennis@telenet.be

•
•

Hilde Baeten, TC De Dageraad, baetenhilde@hotmail.com
Andere actieve VE-tennisclubs

•
•
•
•

R-Tennis:
Els Verhoeven, competitie manager, verhoevenels@telenet.be
Louisa Vanderwallen, ervaren clubvoorzitter, louisa@vanderwallen.be
Gert Vos, ervaren trainer , competitie rolstoeltennisser, gertvos69@gmail.com
Andere actieve R-tennisclubs
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