Jeugdlessen
2022-2023
Het nieuwe tennisseizoen staat voor de deur!
Wil jij ook graag meedoen?
Dan kan je zeker en vast bij ons terecht!
Doorheen het jaar zijn er vier tennisstages gepland waar jouw kind zich kan inschrijven.
Met een team van 4 lesgevers begeleiden wij de kinderen.
We werken op verschillende niveaus: van instaplessen met veel spelplezier voor de kleinsten
tot tennistrainingen voor de meer ervaren tennissers.

De lessenreeksen worden in vier periodes onderverdeeld:
-

Lessen voorjaar ( 6 beurten van april tot midden juni )
Tenniskamp ( 4 tot 8 juli )
Lessen najaar ( 5 beurten van september tot eind oktober )
Winterlessen ( van november tot maart )
In de warmere maanden spelen wij buiten!
Indien het weer niet meezit, kan er niet getennist worden.
Indien dat het geval is, brengen we jullie telkens op tijd op de hoogte.

Heb jij zin om mee te doen?
Wij maken er alvast een plezant tennisjaar van!
Meer informatie rond inschrijving in de brochure.

Lessenreeks voorjaar
Van april tot het midden van juni zijn er 6 beurten gepland.
Dit kan:
-

OP WOENSDAG ( vanaf 20 april )
o 13.30 tot 14.15
o 14.15 tot 15.00
o 15.00 tot 15.45
o 15.45 tot 16.30

-

OP VRIJDAG ( vanaf 22 april )
o 16.15 tot 17.00
o 17.00 tot 17.45
o 17.45 tot 18.30

Deze lessenreeks kost 30 euro.
(Let wel op, enkel kinderen die ingeschreven voor het tennisseizoen 2022 kunnen
deelnemen aan deze lessenreeks.)
-

Nog niet ingeschreven? Gelieve hiervoor contact op te nemen met: Geert Feys via info@tcdeschakel.be

Hoe schrijf je in?
Om de groepjes nog beter in te delen en de inschrijvingen op een vlotte manier af te
handelen, dient u telefonisch contact op nemen met Steven op 0479/252876.
Dit kan op woensdag 30 maart tussen 19.00 – 20.00
Betaling van € 30 gebeurt door overschrijving op BE75 4650 2363 1151
met vermelding ‘voorjaar ‘naam kind’’.
Sportieve groeten,
het jeugdbestuur

Tenniskamp
Een toppunt van ons werkjaar is het tenniskamp.
Van 4 tot 8 juli organiseren wij een week boordevol
tennispret en sportplezier.
We starten telkens om 09.00 met de lessen en eindigen om
16.00. Er is reeds opvang voorzien van 08.00- 09.00 en
van 16.00 tot 17.00.
Het tenniskamp kost € 125.

Hoe schrijf je in?
Om de groepjes nog beter in te delen en de inschrijvingen op een vlotte manier af te
handelen, dient u telefonisch contact op nemen met Steven op 0479/252876.
Dit kan op woensdag 30 maart tussen 19.00 – 20.00. Na deze datum kunnen ook nietleden inschrijven voor dit kamp. ( 140 euro )
Betaling van € 125 gebeurt door overschrijving op BE75 4650 2363 1151
met vermelding ‘kamp ‘naam kind’’.

Clubkampioenschap
Wie doorheen het jaar deelnam aan een lessenreeks
of aan het tenniskamp, kan ook deelnemen aan het
clubkampioenschap op zondag 11 september.
In enkele reeksen spelen de kinderen enkele matchen
tegen elkaar in een toernooivorm.
Voor de kleinsten voorzien wij ook een spel.
Tennispret gegarandeerd!

Hoe schrijf je in?
Wij zouden graag weten of je deelneemt!
Om jouw kinds aanwezigheid te bevestigen, dient u telefonisch contact op nemen met Simon
Kesteloot op 0495/433231 .
Dit kan op woensdag 24 augustus tussen 19.00 – 20 .00

Lessenreeks najaar
Van september tot eind oktober zijn er 5 beurten gepland.
Dit kan:
-

OP WOENSDAG ( vanaf 7 september )
o 13.30 tot 14.15
o 14.15 tot 15.00
o 15.00 tot 15.45
o 15.45 tot 16.30

-

OP VRIJDAG ( vanaf 2 september )
o 16.15 tot 17.00
o 17.00 tot 17.45
o 17.45 tot 18.30

Deze lessenreeks kost 25 euro.
(Let wel op, enkel kinderen die ingeschreven voor het tennisseizoen 2022 kunnen
deelnemen aan deze lessenreeks.)
-

Nog niet ingeschreven? Gelieve hiervoor contact op te nemen met: Geert Feys via info@tcdeschakel.be

Hoe schrijf je in?
Om de groepjes nog beter in te delen en de inschrijvingen op een vlotte manier af te
handelen, dient u telefonisch contact op nemen met Steven op 0479/252876.
Dit kan op woensdag 17 augustus tussen 19.00 – 20.00
Betaling van € 25 gebeurt door overschrijving op BE75 4650 2363 1151
met vermelding ‘najaar ‘naam kind’’.
Sportieve groeten,
het jeugdbestuur

Lessenreeks winter
Van half oktober tot maart 2023 zijn er 15 beurten gepland.
Dit kan:
-

OP WOENSDAG
o 13.30 tot 14.15
o 14.15 tot 15.00
o 15.00 tot 15.45
o 15.45 tot 16.30

Deze lessenreeks gaat door in de sporthal “ de Krekel “.
Deze lessenreeks kost 75 euro.
(Let wel op, enkel kinderen die ingeschreven voor het tennisseizoen 2022 kunnen
deelnemen aan deze lessenreeks.)
-

Nog niet ingeschreven? Gelieve hiervoor contact op te nemen met: Geert Feys via info@tcdeschakel.be

Hoe schrijf je in?
Om de groepjes nog beter in te delen en de inschrijvingen op een vlotte manier af te
handelen, dient u telefonisch contact op nemen met Steven op 0479/252876.
Dit kan op woensdag 21 september tussen 19.00 – 20.00
Betaling van € 75 gebeurt door overschrijving op BE75 4650 2363 1151
met vermelding ‘winter ‘naam kind’’.
Sportieve groeten,
het jeugdbestuur

