
 

De Tennisschool in TC Zomergem zorgt tijdens de Lente 2023 voor een lessenpakket voor zowel recreatie als 

competitie, en dit voor kleuters – kids - jeugd als volwassenen.  Alle informatie kan u ook terugvinden op de website: 

www.tennisclubzomergem.be of via GSM: 0479/69.65.47. (Gregory Bauwens). 

• De trainingen starten in de 3de week van april, met name vanaf maandag 17 april t.e.m. vrijdag 30 Juni.  
Een trainer moet in totaal 8 weken trainingen/lessen geven binnen onderstaande kalender. 

 

Lente-Zomer kalender 2023 
Dag 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Maandag 17/apr 24/apr 1/mei 8/mei 15/mei 22/mei 29/mei 5/jun 12/jun 19/jun 26/jun 

Dinsdag 18/apr 25/apr 2/mei 9/mei 16/mei 23/mei 30/mei 6/jun 13/jun 20/jun 27/jun 

Woensdag 19/apr 26/apr 3/mei 10/mei 17/mei 24/mei 31/mei 7/jun 14/jun 21/jun 28/jun 

Donderdag 20/apr 27/apr 4/mei 11/mei 18/mei 25/mei 1/jun 8/jun 15/jun 22/jun 29/jun 

Vrijdag 21/apr 28/apr 5/mei 12/mei 19/mei 26/mei 2/jun 9/jun 16/jun 23/jun 30/jun 

Zaterdag 22/apr 29/apr 6/mei 13/mei 20/mei 27/mei 3/jun 10/jun 17/jun 24/jun   

Zondag 23/apr 30/apr 7/mei 14/mei 21/mei 28/mei 4/jun 11/jun 18/jun 25/jun   

Historiek :         THEMA'S op onze KIDSLESSEN !!! 

WEL LES Regulier lessen (Lente 8 weken) 24 juni = EINDE SCHOOLJAAR = BRING A FRIEND 

INHAALLES Reserve inhaaldagen reguliere lessen        

GEEN LES Feestdagen        

 
 

A)  Kleuters (wit) / Kids (rood-blauw) : 
8 weken les + 1 begeleide kidstour = 9 weken 

 
Code: Catgorie/ Kleur : Aantal ll op Ter. : Duur: Leeftijd: Prijs: 

COMBI Wit – Rood - Blauw 4-6 ll in breedte Terrein 1u30min 2015 – 2019 125 €  
 

• De Kidsgroep: Afgelopen jaar is duidelijk gebleken dat dit een succes is. Door de aanpak volgens het principe 

van KIDS-tennis kunnen we makkelijk differentiëren. De kinderen worden via KIDS-tennis ingedeeld in 

kleuren (Wit – Blauw & Rood). Op basis van deze kleuren worden de trainingen gegeven als ook tornooitjes 

gespeeld.  

WERKWIJZE:  8 – 16 kleuters/ kids op 1 of 2 terrein(en), met minimum 2 - 4 trainers + coördinator.              

Indeling Wit - Blauw & Rood: 1u TENNIS + 30min MOTORIEK = pakket van 1u30min 

BENODIGDHEDEN: Voor diegene die nog geen tennisracket hebben, deze worden voor de eerste lesjes gratis ter 

beschikking gesteld. Sportschoenen en sportkledij uiteraard wel aan te raden 

WANNEER:   Woensdag:  13.30u – 15.00u & 14.30u – 16.00u    

    Zaterdag:  09.30u - 11.00u & 10.30u - 12.00u 

 

http://www.tennisclubzomergem.be/


B)  Tieners - Jeugd & Volwassenen (midi/maxi): 
8 weken lentelessen tss 17 april en 30 juni 2023  

 
Code: Catgorie/ Kleur : Aantal ll op Ter. : Duur: Leeftijd: Prijs: 

TENNIS  Tieners - Jeugd & Volwassen 4 ll op 1 Terrein 1u15min 2015 & ouder 125 € 

TENNIS Tieners - Jeugd & Volwassen 3 ll op 1 Terrein 1u 2015 & ouder 125 € 

TENNIS Tieners - Jeugd & Volwassen 2 ll op 1 Terrein 1u 2015 & ouder 185 € 

TENNIS Competitie 5 - 6 ll op 2 Terreinen 1u30min 2013 & ouder 125 € 

TENNIS Competitie 30min 2 ll + 1u 4 ll 1u30min 2015 & ouder 185 € 

TENNIS Competitie 30min privé + 1u 4 ll 1u30min 2015 & ouder 280 € 

 
Net zoals vorig jaar wordt er weer een onderscheid gemaakt tussen: 
 

- Recreatiegroep: Tieners - Jeugd & Volwassenen die 1 of 2 maal per week tennissen.  
Hierbij mogen de ouders/spelers eveneens hun voorkeuren doorgeven en zullen we deze trachten in 
te vullen zoals jullie wensen. 
 

 
- Competitiegroep: Tieners & Jeugd die 3u (= 2 x in de week 1u30min) of meer tennistrainingen per 

week volgen. Voor deze spelers gaan we met het trainersteam zelf een trainingsschema uitwerken 
voor de winter. De ouders van deze kinderen of spelers mogen zelf een voorstel/voorkeur 
formuleren.  We zullen dit voorstel samen met de trainers bekijken en meenemen bij de definitieve 
planning van de lente uren die door ons zal gebeuren. 

 
 

Hieronder enkele praktische zaken: 

 

 

Moet ik lid zijn om les te volgen? 

 

Ja, om Lentelessen te volgen in TC Zomergem ben je verplicht lid. Dit omvat verzekering bij 

tennisvlaanderen en de huur/reservering van de outdoor terreinen van de tennisclub.  

Lid worden via: https://www.tennisvlaanderen.be/clubtarieven?clubId=2427                                 

 Wat omvatten de prijzen van tennisschool: 

 

De prijzen omvatten het lesgeld en het gebruik van het materiaal.  
Verzekering is niet inbegrepen → Dit kan enkel via de club. 

  

 Algemeen: 

 

Als men tijdens een groepsles niet kan komen, dan kan deze les niet worden ingehaald.  
Er wordt ook geen terugbetaling voorzien. Elke inschrijving is definitief en bij annulatie na aanvang van 
de lessen kan terugbetaling geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk zijn. 

Gezinskortingen voor lessen vanaf Tieners: 
- 2de kind/uur uit hetzelfde gezin: – 5 % korting op het goedkoopste tarief. 
- Vanaf het 3de uur les per week krijg je een korting van 5 % op het hele pakket 
Opgelet:  
1) kortingen zijn niet combineerbaar! 

              2) kleuter & kidstennis tellen niet mee want zijn al voordeelpakket 
  

 Betaling en info: 

 Betalen doe je achteraf, via een factuur die je met mail wordt toegestuurd. 

 Een week voor de lentelessen ontvang je nog een uitnodigingsbrief met alle info. 

  
 

https://www.tennisvlaanderen.be/clubtarieven?clubId=2427

