De meest gekende vormen van G-tennis zijn rolstoeltennis (R-tennis) en tennis voor personen met
een verstandelijke handicap (VE-tennis). Sinds 2009 kunnen jongeren met een verstandelijke handicap
ook lessen volgen in Tenniscentrum Wimbledon te Sint-Truiden.

Wat is VE-tennis?

VE-Tennis is tennis voor personen met een verstandelijke beperking, waarbij plezier en enthousiasme
voorop staan. G-tennis is 100 % zweten en genieten van deze fantastische sport! Het is goed voor de
conditie en het verder ontwikkelen van motorische en sociale vaardigheden. De ervaring leert dat deze
jongeren binnen het reguliere tennis vaak afhaken omdat de trainingsprogramma’s niet goed genoeg
aansluiten bij hun belevingswereld. Deze kinderen hebben gewoon meer tijd nodig om informatie te
verwerken. Bovendien zullen zij nog meer moeten herhalen voordat het “vanzelf” gaat.

Leeftijd?

Je kan lid worden bij GT Wimbledon vanaf 12 tot 35 jaar

Wat bieden wij?

Gratis proefles | Gediplomeerde lesgevers | Kleine groepjes (2 à 3 spelers) | Lentetraining | Losse zomerlessen | Deelname aan VE-Tennistornooien | Zomerkamp | Wintertraining | Verzekering | Bondskaart
Tweemaandelijks tijdschrift Dialoog | Automatisch lid van VFG (vereniging personen met een handicap
vzw, www.vfg.be) | Kortingen op kampen, sportdagen georganiseerd door “Recreas”.

Wat vragen wij?

VE-Tennis
Voor jongeren met
een verstandelijke
beperking die
willen genieten
van tennis

• lidgeld Recreas 12 euro/jaar
• lidgeld GT Wimbledon 25 euro/jaar | 10 euro/jaar voor het tweede kind en gratis vanaf het derde
kind uit éénzelfde gezin
• lesgeld (info via secretariaat)

Trainersteam

Gert Ramakers (hoofdtrainer) | Ine Diepenrykx (trainer B) | Naomi Brans (trainer initiator)
Gunter Van Stappen (trainer initiator) | Marcel Vranken (trainer initiator)

Voorzitster: Inge Jeandarme | Runkelenstraat 12 A | 3440 Zoutleeuw | T 011 58 85 52
Jeugdsportcoördinator: Martine Claes | T 011 59 26 95 | E martclaes@telenet.be
Secretariaat: GT Wimbledon | Linda Goffings | Zoutleeuwsesteenweg 120 | 3803 Sint-Truiden
		

G 0497 81 49 22 | E info@gtwimbledon.be | W www.gtwimbledon.be

Trainingsmomenten

SINT-TRUIDEN

