Richtlijnen omkadering talenten Rolstoeltennis
1.1. STRUCTUUR TOPSPORT ROLSTOELTENNIS
Het topsportbeleid wordt uitgetekend door Parantee-Psylos i.s.m. Sport Vlaanderen. Iedere paralympische sport (o.a.
rolstoeltennis) kan worden ondersteund. Bij het bepalen van de ondersteuningskeuze worden o.a. volgende focussen
gelegd:
-

Focus op medaillekandidaten op de Paralympische Spelen
Focus op sporttakken met een groot aantal medaille-events op de Paralympische Spelen

Enkel potentiële medaillekandidaten komen in aanmerking voor ondersteuning.

1.2. TALENT-, BELOFTE- EN ELITE STATUUT
De toekenning of toewijzing van de statuten gebeuren door Parantee-Psylos.
1.2.1

Nieuw: Talentenstatuut
Sinds 2022 wordt dit nieuw statuut opgestart voor rolstoeltennis. Spelers die het talentenstatuut behalen, beschikken over
het potentieel om op termijn het belofte- of elite statuut te behalen.
Tennis Vlaanderen ontwikkelde een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) waaraan de spelers op verschillende domeinen
en verschillende leeftijd fases moeten voldoen.
Naast het POP, wordt een omkadering verwacht met minimale (internationale) wedstrijddeelname en trainingscapaciteit.

1.2.2

Beloften statuut
Je presteert op Europees niveau en klopt aan bij het wereldniveau.

1.2.3

Elitestatuut
Je presteert op wereldniveau.

1.3. TALENT TRAINING ROLSTOELTENNIS
Tennis Vlaanderen staat in voor de ondersteuning van de Talent Training Rolstoeltennis.
1.3.1

Scouting talenten
Om talenten te scouten organiseert Tennis Vlaanderen een jaarlijkse Talent Training Rolstoeltennis in het voorjaar (aprilmei). Aanvragen voor deelname kunnen verstuurd worden naar clubwerking@tennisvlaanderen.be, uiterlijk voor 15
februari.
De TTR gaat door in het Topsportcentrum te Wilrijk. Op het programma van een TTR:
-

1.3.2

Testbatterij ifv rolstoelvaardigheid
Opnames ProTennisData
Wedstrijdanalyse

Resultaten talentscouting
Evaluatie van de resultaten gebeurt op basis van de testresultaten en in overleg met de sportieve cel toptennis
rolstoeltennis (Frederik Mertens, Rolstoeltennis coach Topsportcentrum en Tine Sauvillers, sportherapeute en Trainster
Tennis).
Heel snel na de TTR krijgen ouders resultaat van de testresultaten. De ouders van geselecteerde kinderen/jongeren
beslissen samen met de sportieve cel toptennis Rolstoeltennis om een aanvraag tot statuut in te dienen bij ParanteePsylos.
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1.3.3

Opvolging persoonlijk ontwikkelingsplan
Na de opnames ontvangen speler en personal coach een account op ProTennisData voor een spelervolgsysteem volgens
het persoonlijk ontwikkelingsplan. De gegevens uit ProTennisData en het ontwikkelingsplan ondersteunen de speler en
coach bij het opmaken van doelstellingen en trainingsplanningen.

1.3.4

Wedstrijdtraining
Tijdens de TTR wordt er een wedstrijdmoment voorzien om met en tegen internationaal ervaren spelers te spelen.
Doorheen het jaar krijgen spelers met een talentenstatuut de kans om 3 keer per jaar een bijkomende
training/wedstrijdontmoeting te volgen samen met actieve internationale rolstoeltennisspelers onder begeleiding van een
expert trainer rolstoeltennis.
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