
 

Beste  

 

Hieronder stellen we de werking van Team TS Aalter voor, zowat de meest succesvolle 

competitiewerking  in tennis van de ruime regio… De werking is verbonden aan de clubs TC Tobias en 

Tc Nobel in Aalter. 

Visie Team TS Aalter: 

We proberen van tennis een teamactiviteit te maken  en de jeugd uit de ruime regio naar een 

competitief niveau te brengen, zodat ze succesvol kunnen deelnemen aan tenniscompetitie. 

Doelstellingen Team TS Aalter: 

We proberen de kinderen in groep te laten opgroeien en stimuleren dit groepsgevoel door 

allerhande initiatieven. School staat ten allen tijde op één. We proberen levenswaarden mee te 

geven in een positief klimaat dat staat voor kwaliteit. 

Werkwijze Team TS Aalter: 

Teamleden genieten heel wat voordelen, maar we verwachten ook een aantal engagementen van 

ouders en spelers. Hieronder kan u die nalezen… 

Privileges als teamlid TS Aalter: 

1. Eenmalig een gratis kledijpakket voor nieuwe instappers in het team. 

2. Jaarlijks vrijblijvend aanbod aan goedkoop kledijpakket. (met dank aan Koen en Mieke 

Verstraete-Neirinck) 

3. Gestructureerde kwaliteitsvolle competitiebegeleiding. 

4. Twee technische analyses per werkjaar. 

5. Kans op deelname aan teamactiviteiten.  

6. Jaarlijks oudercontact. 

7. Kinébegeleiding indien gewenst. 

8. Kans op deelname aan vakantieteamtrainingen op maandag en dinsdag. 

 

 



Engagementen als teamlid TS Aalter: 

1. Deelname aan interclub bij een club van TS Aalter. 

2. Lid zijn bij een club van TS Aalter. 

3. Inschrijven voor het vakantiepakket, zoniet deelnemen aan twee competitiestages per jaar. 

4. Betrokken zijn bij de activiteiten op de club. (vb. als teller op een kindertoertornooi…) 

5. Voor maxispelers, laatstejaars midi en voorlaatstejaars midi deelname aan minimum zes 

Volvotoertornooien per jaar. 

6. Voor jongere spelers dan laatstejaars midi deelname aan minimum zes Kindertoertornooien 

per jaar. 

7. Verwachte trainingsintensiteit voor teamspelers zie schema: 

                                                  

                                                                TEAMLID 

 

 

GEEN BALSPORT 
NAAST TENNIS 

BALSPORT NAAST 
TENNIS 

  

Voorlaatste jaar midi 
of ouder 

Jonger dan voorlaatste 
jaar midi 

Voorlaatste jaar midi 
of ouder 

Jonger dan voorlaatste  
jaar midi 

    

Minimum drie 
tennismomenten per 
week en 
conditietraining. 

Minimum twee 
tennismomenten per 
week waarvan 
minstens éénmaal 
alleen of per twee en 
coördinatietraining. 

Minimum twee 
tennismomenten 
per week, conditie is  
een optie. 

Minimum twee 
tennismomenten per 
week waarvan 
minstens éénmaal 
alleen of per twee, 
conditie is een optie. 

 

 

Indien  u vragen hebt of interesse kan u me altijd vrijblijvend contacteren. 

Teamgroeten 

Joeri Dobbelaere 

Joeri.dobbelaere@telenet.be 

0476/986282 

mailto:Joeri.dobbelaere@telenet.be

