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TrainingPerformanceCenterU12TennisVlaanderen 

W
 intertrainingen
2021–2022 

BijGSTSATennisAcademywillenweonzejongecompetitiespelershunbestetennismeehelpen
vormen. 
Ditdoenwemetpassieenmeteendoordachtenperformanttrainingsprogrammadatactief
werktopallefacettenvaneensportievetennisopleiding. 

GSTSATennisAcademybiedtdezeintensieveencompetitievejeugdtennisopleidingaan 
vanaf5jaar(oranje)U09toteindehumanioraU18. 



GSTSATENNISACADEMYDEELNAME/ENGAGEMENTVOORWAARDEN 


*geselecteerdzijndoorenexclusieftrainenopGSTSA,eventueelincombinatiemeteenTennis
Vlaanderenopleidingselectie 
*GSTSAengagementvooreenvolledigjaar(09/2021tem09/2022) 
*tennisgekozenhebbenalshoofdsport(bijsportenzijnmogelijkmitshetgenomentennis
opleidingstrajectgerespecteerdblijft) 
*trainen&spelenmetpassie,dejuisteattitude,volledigeinzet,respectvoormedespelers&
coaches&fairplay 
*wekelijksminimum4dagenbeschikbaarzijnvoortrainingen 
*alleopleidingspijlersinfunctievanhetgekozenpakketvolgen(medisch,mentaal,
conditioneel,technisch-tactisch,inclusiefscreeningen) 
*aanwezigheidvandeoudersopalleoudermomenten(feedbackgesprekken) 
*GSTSAherkenbaarheidtonentijdenstrainingenencompetitieovvhetdragenvanGSTSAkledij
en-badges 
*gedurendehetcompetitiejaarhetbepaaldestreefdoelspelenvaninterclub,hetaantal
wedstrijdenentornooien;deelnemenaanminstens1eigenclubtornooi 
*in2022interclubspeleninTCGrandSlamTienenvzw 
*deGSTSA-TennisAcademywordtgeorganiseerdvanafORANJE. 







OPLEIDINGSMODULES 
C
 LUB P
 RO T OP 




Deaangeradenopleidingsmodulewordtbepaalddooreenwaaieraanparameterswaaronder 
deplaatsopdeklassementscurveperleeftijd,debehaalderankings,deGSTSA
screenings/rapporten,deschoolresultatenendepersoonlijkeambitievandespeler. 
Grossomodokomendeopleidingsmodulesovereenmetdevolgendetennisniveau’s: 
jeugdcompetitie
volwassenencompetitie 
U09 U11 U13
U15
U18 


CLUB~niveauTennisTourJuniorreeks2(U09ookR3)
P
 RO~niveauTennisTourJuniorreeks(2)&1&1plus
T OP~BelgianJuniorCircuit(reeks1&1plus)


H4-5/D3-4 H3-4/D2-3
H3-4/D2-3 H2-3/D1-2 
H2-4/D1-2 H1/D1-ITF 





WINTERTRAININGSPAKKETTEN 

Tijdens de winterperiode (september-maart) wordt ergetraindtijdensdeschoolweken.Tijdens
deHerfst-,Kerst-,Krokus-enPaasvakantiezijner3(op6)verplichtetornooiweken. 

HetCLUBpakket 
3uren/weektraining> 
*groepstrainingtennis&conditieoncourt(3-talspelers/terrein):3u/week 
extra’s> 
*screeningseptember:tennis+conditie 
*individueletennisprofileringmetmaandelijkseevaluatie 
*tornooiscouting(finalesEthiasTTJR1&R2):ifvwedstrijdplanningenafspraken 
*infomomenten:algemeneoudervergadering(najaar2021) 
*oudercontacten:2individueleoudercontacten 
Het[CLUB]pakketvoordewinterperiodekost€940. 
(geboortejaar°2014ofjongerkanalleenditpakketvolgen,behoudenstopprofileringdoorGSTSA) 


HetPROpakket
6uren/weekofmeer=CLUBpakket+2à3u/wofmeerextra’sopmaat> 
*duotrainingen/ofprivétennistraining 
*trainingmetperiodiekeuitgebreidevideo-analyses 
*conditietrainingon&off-court: 
*15’sportkinéprogrammaSKILL-UPvoorofnadetennistraining(totaal=1u/week) 
* vanaf +/- 14 jaar : wekelijks fitness programma in Sportcentrum GS Fitness (met
opvolgingsmodule) 
*tennissparring(geel):4sessiesmetspelersvanB-niveautijdensweekends 
*mentaletraining:4on/off-courtmentalegroepssessiestijdensweekends 
*oudercontacten:1extraoudercontact 
*tornooiscoutingmetwedstrijdanalyse:ifvwedstrijdplanningenafspraken 
*degetraindespeler(vanafU13)beschiktovereenpolshorlogemetcontinuehartslagmeting
(Polar,Garmin,Apple,Fitbit,…)en2Dyna-Bands®(rekkers:licht+mediumweerstand) 
Kostprijs[PRO]pakket:bepaaldopbasisvandesamenstelling 






HetTOPpakket 
10uren/weekofmeer=PROpakket(>=6u/w)uitsluitendvoorKDT/JDTGESELECTEERDENTENNIS
VLAANDEREN> 
* volledig op maat opgemaakt volgens de opgelegde KDT/JDT-trainingsvolumes (cfr
TVL-BROCHURE2021-2022)enPROTENNISDATAvereisten,TVLCONSULTANCYenTVLSELECTIES. 
(KDT=KidsDevelopmentTeam,JDT=JuniorDevelopmentTeamTennisVlaanderen) 
*trainingenonderleidingvanerkendeTVL(KDT/JDT)-trainers 
* extra speeluren wedstrijdtraining : toppers krijgen van GSTSA de kans om tijdens het
winterseizoen3x(6uren)metexternespeelpartnersvandezelfdeleeftijdsgroep(niveauBelgian
JuniorCircuit)vrijtespelenopGS(=wedstrijdtrainingolvvanGSTSA-coaches) 
*erwordtgewerktmeteengedetailleerdejaarplanning 
*racket-ensnarenadviesviaTennisVlaanderen 
*KDT/JDT=externenonderbevoegdheidvanTennisVlaanderen 
*tweedemedischescreeningbijDrVincentVanbelleinmaart2022 
*introductieenbegeleidingITF/TENNISEUROPEcircuit(U12+) 
Kostprijs[TOP]pakket:bepaaldopbasisvandesamenstelling 

SKILL-UP|YOURPARTNERINMOTION: isauniqueonlinesoftwareplatformforSportsandMovementcoaches,and
Physiotherapists.Withoursoftware,professionalscancreateavastcollectionofphysical,prehabilitationandrehabilitationprograms
andsharetheseonline,inthiswaysupportingtheguidanceprocessofathletesandpatientsinadidacticallychallengingmanner.To
optimize communication with end users, all exercises on the platform selected by Skill-Up are provided with videos. Over 3.000
exercises! 


NIEUW:TOPPAKKETMETTOPSPORT(belofte)STATUUT:t rainingenmogelijktijdensweekdagen
overdaginsamenspraakmetdeschooldirectieendeGSTSA-trainers! 

TOPSPORTCENTRUMWILRIJK:KDT/JDT:i nfopagina 

PROTENNISDATATENNISVLAANDEREN:softwarepakket,toegankelijkvoorKDT/JDTBECOACH
trainersv oorhetopstellenvandoelstellingen,makenvantrainingsplanningen,makenvan
evaluatiesomdejuisteprofileringvanspelerstekunnenmaken. 


VLOT WINTERABO : TC Grand Slam Tienen vzw zomerleden 2021 (= TVL aansluiting via TCGS)
kunneneengoedkoopvlottendwinterabonnement2021-2022aanschaffenomextratespelenop
vrijeuren. 



GSTSATENNISACADEMYALGEMENETRAININGSKALENDER 



HetGSTSAtrainingsjaar: 
*start: september2021 
*einde:september 2022 

DeGSTSATennisAcademywintertrainingen2021-2022:20trainingsweken 
*voorafgaandelijk:medischeconsults,conditionelescreening 

*start:vanafzaterdag27september2021 
*einde:voordePaasvakantie2022 

Devolledigetrainingskalenderisbeschikbaaropw
 ww.gstsa.be. 






JEGSTSATENNISACADEMYINSCHRIJVING 



onlineinschrijvenopw
 ww.gstsa.bevoor31/08/2021 

1) CLUB+P
 RO+T OP : je schrijft je online in voordeGSTSA-ACADEMY voordeeinddatumvan
deinschrijvingsperiode 

2) CLUB+P
 RO+T OP : je neemt verplicht deel aan de profieldag (conditie screening) :
woensdag8septemberom15uuropdeclub;deprofilering duurteen2-taluren 

3) PRO+T OP : je gaat op medisch consult bij onze GSTSA-sportarts Dr. Vincent Vanbelle
tussen 12 en 25 september (consult ten laste van de ouders > ziekenfonds);KDTspelers
volgen de extra consults van het Topsportcentrum (raketadvies, sportmedisch,...) ; TOP
spelersgaanoptweedemedischconsultbijDr.VincentVanbelleinmaart2022 

4) PRO+T OP : je gaat op sportkine consult bij onze GSTSA-sportkine Céline Labie (PVMT
DankaertsTienen)voor2
 5september( consulttenlastevandeouders>ziekenfonds) 


GSTSATENNISACADEMYCOACHING&CONSULTTEAM 


JohanVanDenBosch,voorzitter-bestuurder,trainer-Btennis,hoofdtrainerGSTSA,erkend
KDT-trainer,docentVlaamseTrainersschool,Coach+TennisVlaanderen,auteur“Sportieftalent
ontdekken” 

ChristinedeCocq,secretaris-bestuurder,trainer-Btennis,mede-hoofdtrainerGSTSA,KDT-trainer,
regentesLO-BIO,Coach+TennisVlaanderen,co-auteur“Sportieftalentontdekken” 

HansVanDenBosch,trainer-Btennis,KDTtrainerTopsportTennisVlaanderen,BachelorLO,
mede-hoofdtrainerGSTSA,Coach+TennisVlaanderen 

ThomasKrysztofiak,GSTSAsparringpartner(niveaugeel),exB-15/1-90ptn,trainer-initiator 

DokterVincentVanbelle,erkendsport-enkeuringsarts(SKA),artsBOIC,artsBakalaAcademy
Leuven 

CélineLabie,masterSportkinéKULeuven,postgraduaatmanueletherapie(Australië) 

ZaraVandeVen,sportpsycholoogKULeuven,certificaatACTtherapy&
gezondheidspromotie,…mental-coach(individualscreening&begeleiding) 

PeterGeurts,ostheopaat,kinesioloog(extern,onafhankelijkconsult) 




