KRAAINEM
Tennis Academy
Cyclus 2022/ 2023
30 weken les van 17 september 2022 tot 11 juni 2023

Onze staf
Schoolverantwoordelijke
Thibault Herry
0472/911.430
thibault.herry@batd.eu
Tennisleraars
Thibault Herry: Niv 2 AFT, 25 jaar ervaring, beste klassement: B-15
Serge Goudsmet: Niv. 2 AFT, 40 jaar ervaring, beste klassement: B-2/6
Jean-Yves Watté: Leraar, 30 jaar ervaring, beste klassement: B-4/6
Huong Nguyen: Animator, kleurentennis, 10 jaar ervaring
Martelli Raphaelle: Animator, 30 jaar ervaring, beste klassement: B+4/6

Inschrijvingsmodaliteiten
Per mail: thibault.herry@batd.eu
Site: www.batd.eu / Kraainem
Rekeningnummer: BE24001160152938

Betaling: 50% bij de inschrijving,
saldo voor 15 oktober 2022.
De leerlingen die de betaling niet hebben geregeld,
hebben geen toegang tot het terrein.
Schoolvakanties:

dinsdag 27 september
van maandag 24/10 tot zondag 6 november
vrijdag 11 november
van zaterdag 24/12 tot 8/1
van 20/2 tot 5/3
maandag 10/4
van 1/5 tot 14/5
donderdag 18/5
maandag 29/5

Club « Dooby opleiding » van 3 tot 5 jaar
Mijn Dooby Wit

Een tennisleraar voor 6 leerlingen - ballonnen – bal klein tennis – 1 u/week - Prijs 1u: 360€

Doelstellingen:
•
•
•
•

Het ontdekken en ontwikkelen van de verschillende motorische en locomotorische
kwaliteiten bij kinderen.
Manipulaties, balspelen met en zonder raket.
Duwen, dragen, jongleren, dribbelen, sturen, terugsturen, uitwisselen.
Het kind moet plezier hebben en zich amuseren.

Club « Dooby formation » van 3 tot 5 jaar
Mijn Dooby Blauw

Een tennisleraar voor 6 leerlingen – ballonnen, grote malse bal – 1 u/week - Prijs 1u: 360€

Doelstellingen:
•
•
•
•

Het ontdekken en ontwikkelen van de verschillende motorische en locomotorische
kwaliteiten bij kinderen.
Manipulaties, balspelen met en zonder raket.
2 D-spel: sturen, terugsturen, uitwisselen in oppositie, aanvallen, verdedigen.
Het kind moet plezier hebben en zich amuseren.

Club « Dooby opleiding » van 5 tot 9 jaar
Mijn Dooby Rood

Een tennisleraar voor 4 leerlingen – rode en gele bal - 1 u/week - Prijs 1u : 500€

Doelstellingen:
•
•
•
•

Kinderen helpen de verschillende spelsituaties te ontdekken en te ontwikkelen, zowel in
samenwerking als in oppositie.
3 D-spel: sturen, terugsturen, uitwisselen in oppositie, aanvallen, verdedigen.
Opslag gebroken arm, terugkeer naar het terrein.
Het kind leert de punten tellen en begint kleine matchen te spelen.

Club « Dooby opleiding » van 5 tot 9 jaar
Mijn Dooby Oranje

Oranje en gele bal
•
•
•
•

Een tennisleraar voor 4 leerlingen – 1 u/week Prijs: 500€
Een tennisleraar voor 4 élèves - 1,5 u/week Prijs: 745€
Een tennisleraar voor 3 leerlingen - 1,5 u/week Prijs: 995€
Een tennisleraar vor 2 leerlingen – 1 u/week Prijs: 300€ voor 10 lessen

Doelstellingen:
•
•
•
•

Het kind de verschillende spelsituaties laten ontdekken en ontwikkelen, in samenwerking
en in oppositie, gebruik maken van het onevenwicht.
Ontwikkeling van alle spelacties, uitwisselen in oppositie, aanvallen, verdedigen.
Opslag met raket begint zich te ontwikkelen, terugkeer naar het terrein.
Het kind imiteert en zal spelen zoals de kampioenen.

Club « Dooby opleiding » van 9 tot 11 jaar
Mijn Dooby Groen

Groene bal
•
•
•
•

Een tennisleraar voor 4 leerlingen - 1 u/week Prijs: 500€
Een tennisleraar voor 4 leerlingen - 1,5 u/week Prijs: 745€
Een tennisleraar voor 3 leerlingen - 1,5 u/week Prijs: 995€
Een tennisleraar voor 2 leerlingen – 1u/week Prijs: 300€ voor 10 lessen

Doelstellingen:
•
•
•

Zich beschermen, uitbuiten, onevenwicht creëren, afsluiten.
Ontwikkeling van alle spelacties, uitwisselen in oppositie, aanvallen, verdedigen.
Opslag met effect, terugkeer naar het terrein.

Club « Dooby recreatie » van 12 tot 18 jaar
Initiatie / Vervolmaking

•
•
•
•

Een tennisleraar voor 4 leerlingen - 1 u/week Prijs 500€
Een tennisleraar voor 4 leerlingen - 1,5 u/week Prijs: 745€
Een tennisleraar voor 3 leerlingen - 1,5 u/week Prijs: 995€
Een tennisleraar voor 2 leerlingen - 1 u/week Prijs: 300€ voor 10 lessen

Doelstellingen:
•
•
•

Alle spelsituaties in samenwerking en in oppositie blijven ontdekken en ontwikkelen.
Alle in de vorige fasen geleerde vaardigheden verder ontwikkelen.
Leren agressief zijn bij de opslag en bij return van de opslag.

Club « Volwassenen » vanaf 18 jaar
•
•
•
•

Een tennisleraar voor 4 leerlingen - 1 u/week Prijs: 500€
Een tennisleraar voor 4 leerlingen - 1,5 u/week Prijs: 745€
Een tennisleraar voor 3 leerlingen - 1,5 u/week Prijs: 995€
Een tennisleraar voor 2 leerlingen - 1 u/week Prijs: 300€ voor 10 lessen

Objectifs :
•
•
•
•

Leren en perfectioneren voor volwassenen.
Deze lessen benaderen de techniek aan de hand van de tactiek en het in spelsituatie stellen
van elke deelnemer.
Bij de speler alle spelsituaties in samenwerking en in oppositie ontdekken en ontwikkelen.
Aan de opslag en return van de opslag werken.

