Deze lessen
worden
geleid door
Jos Geerinck
en het HTB
trainersteam
Lessenreeks voor Kidstennissers (mini & midi)

Lessenreeks voor tieners en volwassenen (maxi)

5-8 jaar : Kidstennis mini: Blauw en Rood
7-10 jaar : Kidstennis midi: Rood en Oranje

Doelgroep 10-12 jaar : Kidstennis: Groen
Doelgroep 12+ : Tienertennis Geel, volwassenen, beginner tot competitiespeler

 Je kind zal hier op een opbouwende manier de tennis-



technieken en de algemene bewegingsvaardigheden
door een ervaren tennisteam aangeleerd krijgen.
Wij leren de principes van de tennisreglementen aan
om hun eerste wedstrijdjes te spelen op een
aangepaste terreingrootte.

 Gedurende de hele zomer kunnen deze kinderen mits
HTB-zomerlidmaatschap (zie www.hofterburst.be
voor de formules) meedoen aan gratis wedstrijdjes.

 Aansluitend op de lessenreeks is er de Kidsdag op de
terreinen van HTB op zaterdag 23 juni 2018 (voor alle
leden van 3-12 jaar).
Je kind wordt ingedeeld per leeftijd, niveau en –indien
mogelijk- met het aantal leerlingen naar keuze.

-> zie ook de zomerstages (www.tennis4you.be)
Spelers/terrein
prijs p.p./8 lessen
(spelers zonder zomerlidmaatschap -vanaf 9 jaar- betalen
extra voor de terreinhuur, zie opleg bij ‘+’)
€80
€105
€150
€280

Naam:
Voornaam:
Geboortedatum: __/__/__
Straat:
Postnummer:
Gemeente / stad:
Tel.:
GSM:
E-Mail:

+€50
+€60
+€70
+€80



nog beginnen dan ga je in deze fase over naar het
opvoeren van power en controle op een maxi-terrein.
De creativiteit verhoogt en er zal gevarieerd getraind
worden in tactiek & techniek.

 Ook voor deze groepen worden er —mits HTB
zomerlidmaatschap (zie www.hofterburst.be voor de
formules)— gratis wedstrijden en ontmoetingen
georganiseerd.
Je wordt begeleid privé of in een groep tot max. 4 spelers.
Je wordt ingedeeld per leeftijd, niveau en –indien mogelijk
- met het aantal leerlingen naar keuze.
Meerdere trainingsmomenten zijn mogelijk.

Meerdere trainingsmomenten zijn mogelijk.
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 Heb je al heel wat vaardigheden aangeleerd of moet je
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*
*

-> zie ook de zomerstages (www.tennis4you.be)
Opgelet! Bij regenweer kan het zijn dat de lessen uitgesteld
worden naar een latere datum (ten laatste de dag voordien)
vanwege de voorrang die moet gegeven worden aan de
jeugdinterclubcompetitie. In voorkomend geval wordt U hiervan
op de hoogte gesteld (per e-mail of telefonisch).
* Betaling opleg terrein: rekeningnr BE39 7372 1036 1519 (HTB)
* Betaling van de lessen zelf via Jos Geerinck

Ik schrijf in voor 8 lessen:
0 mini
0 midi
0 maxi
Eventuele medespelers:
1________________2________________3______________
Voorkeuren (dagen en uren):
_____________________________________________________________

INSCHRIJVINGEN EN INFO:
 http://www.tennis4you.be
 E-mail: info@tennis4you.be
 Tel.: 0475/800.588 (Jos Geerinck)

