Deze lessen
worden
geleid door
Jos Geerinck
en het HTB
trainersteam
Hoofdtrainer Jos Geerinck (trainer A) zal opnieuw onze
tennisschool leiden met zijn leermethode, puttend uit zijn
ervaring in de internationale tenniswereld.
De lessen van de tennisschool worden bovendien zo goed
mogelijk omkaderd om alle leerlingen een compleet pakket
aan te bieden.
Dit leidt tot een tennisschool met op steeds hoger niveau
spelende leerlingen, zowel recreatief als competitief.
Gelieve bij voorkeur online in te schrijven via
www.tennisvlaanderen.be > Club > TC Hof Ter Burst > Lessen
en stages
https://www.tennisvlaanderen.be/club-aanbod?
clubId=2079&aanbodId=1308

De lessen omvatten ook het volgende:
 Gratis bijkomende activiteiten voor alle leeftijden -zowel
recreatiespelers als competitiespelers- op zaterdag en
zondag, met wedstrijden en ontmoetingen.
 Vrijblijvende deelname aan de Kids Toer voor spelers van 3
tot 12 jaar op zondag 20 januari 2019.
 Sparringspartners: aantrekken van sparringspartners voor
onze hoogste competitiespelers met als doel
wedstrijdritme aan te kweken.
 Deelname aan organisaties van het sport-, jeugd- en
recreatiecomité.

Inschrijven kan eventueel ook via info@tennis4you.be of via
de inschrijvingsstrook (af te geven aan de bar)
-> gelieve alle informatie zo volledig mogelijk aan te vullen!

Tennisschool Hof Ter Burst
Hof-Ter_Burstbaan 13 – 9280 Lebbeke
http://www.tennis4you.be
info@tennis4you.be

Het lessenpakket omvat:
 20 lesweken voor alle leeftijden en alle niveaus:
Multimovers, kidstennissers, competitiespelers en
recreatiespelers - jeugd én volwassenen
 + 8 weken vrij spelen
 + extra activiteiten

TARIEVEN TENNISPAKKET VOOR DE WINTERPERIODE 2018-2019

 Naam: __________________________________

Multimove (3-5 jaar) (instappen mogelijk op elk moment)
Kidstennis Blauw (5-7 jaar)
Kidstennis Rood (7-8 jaar)
Kidstennis Oranje (8-10 jaar)
Kidstennis Groen (9-12 jaar)
Tieners (12-18 jaar)
Volwassenen (initiatie, vervolmaking en competitie)











Multimove : €100
Alle andere lessen:
4 personen per plein: €295
3 personen per plein: €390
2 personen per plein: €570
privéles : €1090

Voornaam: ______________________________
Geboortedatum: __/__/__
Straat: __________________________________
Postnummer: _____________________________
Gemeente: _______________________________
Tel.: ____________________________________
GSM 1: __________________________________
GSM 2: __________________________________
E-mail: __________________________________
Opmerkingen (groepssamenstelling, mogelijke lesmomenten, ... opgelet:
zeer beperkte beschikbaarheden op weekavonden na 19u, geen lessen op
zaterdagavond):

